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Šiame 
numeryje: 
Seseriškos „Sietuvos" 
draugovės kūčios. LSS 
Australijos rajono 
stovykla. 

2psl. 

Žmogus — išdidi dulkė. 
Liustracijos klausimas 
nedelstinas. Ukraina 
įstengė apsiginti. 

3 psl. 

Skaitytojų laiškai, 
nuomonės. Mūsų 
virtuvė. 

4 psl. 

Kompiuteris mokosi 
žaisti. Pokštininkai ir 
muzika. 

5 psl. 

Pailsėjęs prez identas atmeta kritiką 

„Pažintis" Čiurlionio 
galerijoje. Lietuviški 
valgiai amerikiečių 
televizijoje. Atvyksta 
Vilniaus universiteto 
„Jaunimėlis". Pu tnamo 
seselių rėmėjų šventė. 
Kur švęsime Vasario 
Šešioliktąją? 

6 psl. 

Sportas 
* P rancūz i jo s sos t inė je 

vykus iose p l a n e t o s d z i u d o 
s u p e r t a u r ė s turnyre vieninte
lė Lietuvos atstovė Raimonda 
Gedutytė pirmąją B grupės ko
vą pralaimėjo britei Samantha 
Lowe ir pasitraukė iš tolesnių 
varžybų. Nugalėtoja tapo olan
dė Edith Bosch. 

* Sėkmingai ITF ser i jos 
„Dow Corn ing Tenn i s Clas-
s ic" moterų teniso turnyro JAV 
kvalifikacines varžybas pradėjo 
pajėgiausia Lietuvos tenisinin
kė Lina Stančiūtė. Lietuvė pir
majame rate 4:6. 6:3. 6:4 nuga
lėjo amerikietę Diana Ospina, o 
antrajame rate iš tolesnės ko
vos pašalino kitą JAV tenisi
ninkę Anne Mali — 6:3. 4:6, 6:2. 

* Nepa i san t s k u b i o s me
dikų pagalbos , p e r t r e n i r u o 
te pirmadienį nuo širdies smū
gio netikėtai mirė Liublianos 
„Ljubljana" futbolo klubo varti
ninkas 27 metų Nedžad Boton-
jič. Komandos vadovai kol kas 
nekomentuoja šio tragiško įvy
kio. 

* Italijoje vyks tanč ių pa
saul io k a l n ų s l id inėj imo pir
menybių aukso medalį moterų 
didžiojo slalomo rungtyje iško
vojo Švedijos sportininkė Ama 
Paterson, dviem nusileidimais 
distanciją įveikusi per 2 minu
tės 13.36 sekundės. Tai buvo 
antrasis 23 metų švedės iško
votas aukso medalis šiame 
čempionate. 

Naujausios 
žinios j 

* Ūkio m i n i s t r a s p a g r a 
s ino k re ip t i s i Br iusel į , je i 
gu Seimas atmes Gamtinių du
jų įstatymo pataisas. 

* B r i t u v a d o v a u j a m o s 
t a r p t a u t i n ė s divizijos I r a k e 
vadas d^kma Lietuvos kariams 
už pagalbą užtikrinant saugius 
rinkimus. 

* Smark ia i a t š a l u s , di
dž iuos iuose Lie tuvos mies-
tuosp padidėjo oro tarša. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.704 LT 
I KUR 3.452 LT 

Vilnius , vasario 8 d. (BNS) 
— Prezidentas Valdas Adam
kus a tmeta priekaištus, esą j is 
n e t i n k a m a i pasir inko laiką 
atostogoms. 

„Manau, kad situacija nė 
kiek nepasikeitė. Aš kiekvieną 
dieną palaikiau ryšį su Vyriau
sybės atstovais, buvau aprū
pin tas jūsų, gerbiamieji žurna
listai, darbu, turėjau progą iš
sakyti savo nuomonę ir aš ne
manau , kad būčiau daręs ką ki
tą, būdamas Daukanto aikštė
je", sakė V. Adamkus Vilniaus 
oro uoste surengtoje spaudos 
konferencijoje. 

Susit ikimą su žiniasklai-
dos atstovais V. Adamkus su
rengė iškart grįžęs po atostogų 
Meksikoje, į kurias išvyko sau
sio 14 dieną. 

Kai kurie politikai ir ap
žvalgininkai kri t ikavo prezi
dentą už tai , kad jis nenutrau
kė atostogų, Lietuvoje įsiplies-
kus skandalui dėl valstybės pa
reigūnų ryšių praeityje su so
vietų KGB, taip pat už tai, kad 
dėl atostogų nenuvyko į naujo
jo Ukrainos prezidento inaugu
raciją bei Auschwitz koncen
tracijos stovyklos išvadavimo 
metinių minėjimą Lenkijoje. 

Kalbėdamas apie nedalyva
vimą naujojo Ukrainos prezi-

Prezidentas spaudos konferencijoje oro uoste. 

dento inauguracijoje, V. Adam
kus sakė, jad jo tikslas buvo at
likti darbą per prezidento rinki
mų krizę Ukrainoje. 

„Aš jį padariau, pasauliniu 
mastu tai yra pripažinta, o pa
stovėti parade, priimti gražius 
žodžius... man atrodo, mano pa
prašytas ir įgaliotas Seimo pir

mininkas tai puikiai atliko", pa
brėžė V. Adamkus. 

Kalbėdamas apie Auschwitz 
nacių koncentracijos stovyklos 
60-ųjų metinių minėjimą, kuria
me Lietuvai atstovavo premje
ras Algirdas Brazauskas, V. 
Adamkus sakė, kad jis holo-
kausto aukas pagerbs kovą vieš-

Istorikai ragina prezidentą minėti pergalę prieš 
nacius ne Maskvoje 

Vi ln ius , vasario 8 d. (BNS) 
— Daugiau nei pusšimtis Lietu
vos istorikų paragino preziden
tą Valdą Adamkų nevykti į 
Maskvą švęsti pergalės prieš 
nacių Vokietiją 60-mečio. 

Viešai paskelbtame laiške 
prezidentui žinomi moksli
ninkai teigia, kad Maskva yra 
„ne t a vieta", kur Lietuva gale-
tų aukščiausiu lygiu dalyvauti 
pagerbiant kovotojus su naciz
mu. 

„Sovietų Sąjunga, kurios 
paveldėtoja yra šiandieninė Ru
sija, kovą prieš nacistinę Vokie
tiją panaudojo savo imperinių 
ambicijų realizavimui. Tiesio
gine tų ambicijų auka tapo trys 
Baltijos valstybės, tarp kurių ir 
Lietuva. Pažymėtina, kad nuo 
sovietinės ekspansijos nuken
tėjo ir dauguma kitų Vidurio 
Rytų Europos tautų, tačiau kaip 
valstybės buvo sunaikintos tik 
t rys Baltijos valstybės", rašo is
torikai. 

Anot jų, Baltijos valstybių 
atžvilgiu Sovietų Sąjunga reali

zavo teritorinę ekspansiją, kuri 
„nepateisinama net kovos su 
nacizmu kontekste". 

Istorikai primena, jog Rusi
ja neigia savo pirmtakės SSRS 
atsakomybę už Baltijos valsty
bių sunaikinimą, todėl tai kuria 
pavojingą situaciją ir šiandieni
nei tarptautinei bendruomenei. 

Jų nuomone, Lietuvos prezi
dento apsisprendimas nedaly
vauti gegužės 9 d. renginyje 
Maskvoje ..liudytų elementarią 
Lietuvos visuomenės savigar
bą". 

Istorikų įsitikinimu, jokie 
ekonominės ar politinės naudos 
skaičiavimai bei diplomatinio 
protokolo motyvai neturėtų at
sverti a rgumentų nevykti į 
Maskvą. 

Taip pat jie pažymi, kad 
Lietuvos prezidento nedalyvavi
mas minėjime Maskvoje nega
lėtų būti traktuojamas kaip vie
nokio a r kitokio pobūdžio Lietu
vos siejimas su nacistiniu reži
mu. 

„Lietuvos visuomene turi 

pakankamai daug galimybių bei 
priemonių aiškiai f areikšti, kad 
nacizmą ji laiko didžiausia XX 
amžiaus žmonijos nelaime, taip 
pat gali rasti daugybę būdų iš
reikšti savo pagarbą bei padėką 
kovotojams su nacizmu", teigia 
mokslininkai. 

Laišką pasirašė 55 žinomi 
šalies istorikai, tarp jų — Is
torijos instituto direktorius Al
vydas Nikžentaitis ir Vilniaus 
universiteto Istorijos fakulteto 
dekanas Zenonas Butkus. 

Prezidentas pripažino tu
rintis savo asmeninę nuomonę 
dėl vykimo į Maskvą, tačiau 
kar tu pabrėžė turintis „atsi
žvelgti į bendrus Lietuvos reika
lus, suderinti ir padaryti atitin
kamą sprendimą". 

Pasak prezidento, pakeliui į 
Meksiką ir atgal jis Čikagoje su
sitiko su aukšto rango JAV pa
reigūnais, su kuriais buvo kal
bėta „apie Maskvos susitikimą, 
buvo derinta, aiškintasi". 
Konkrečių JAV pareigūnų pa
vardžių V. Adamkus neminėjo. 

Benamiams teko duoti pirštų atspaudus 
K a u n a s , vasario 8 d. 

'ELTA) — Atšalus orams, Kau
ne susirūpinta galimomis šalčio 
aukomis — benamiais. Šilainių 
policijos nuovados pareigūnai 
antradienį surengė operaciją, 
kurios metu iš įvairių mikrora
jono vietų buvo surinkti ir užre
gistruoti 6 asmenys be gyvena
mosios vietos. 

Nuovadoje atsidūrę keturi 
vyrai ir dvi moterys buvo nufo
tografuoti, paimti jų pirštų at
spaudai — tai padės pareigū
n a m s nustatyti šių žmonių ta
patybes nelaimės atveju. 

Šilainių policijos nuovados 
viršininkas Vygintas Lukošius 
sakė, jog du benamiai buvo ras
ti medinėje pašiūrėje, kiti — 
darbavosi prie buitinių atliekų 
dėžių. 

Pasak V. Lukošiaus, šie 
maždaug 40-50 metų žmonės 
nesipriešino vežami į nuovadą. 
Vienas iš jų turėjo tapatybės 
kortelę, ki tas — dar sovietinį 
pasą. Kompiuteryje turimi duo
menys parodė, jog likusieji be
namiai turi galiojančius doku-

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr. 

nagės Izraelyje metu. 
Kovo 14-15 d. Lietuves va

dovas lankysis Izraelyje, kur 
dalyvaus rekonstruoto „Yad Va-
shem" muziejaus atidaryme. 

Paprašytas įvertinti padėtį 
valdančiojoje koalicijoje, prezi
dentas sakė nematąs „nieko 
naujo". 

Bf namis darbuojasi prie buitinių atliekų dėžių. 

mentus. 
Prieš išleidžiant, policijoje 

benamiams suteikta informaci
ja apie miesto nakvynės namus 
ir kitas įstaigas, kuriose jie gali 
prisiglausti . Pasak V. Luko
šiaus, atšalus orams, pareigū
nai ieško asmenų be gyvenamo-

Aiiaus KoroKovo 'ELTA) nnotr 

sios vietos, nuolat registruoja 
pastebėtus asocialius asmenis. 

Policijos duomenimis, šią 
žiemą Kaune rastas vienas mir
tinai sušalęs benamis. Įsikūrę 
šiluminėse trasose, apleistuose 
pastatuose, benamiai neretai 
sukelia gaisrus. 

Darbuotojams 
— etikos 

elementorius 
Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 

— Valstybės tarnautojams gi
linti profesinės etikos žinias bei 
suprasti viešųjų ir privačių in
teresų konfliktų atvejus padės 
kompaktinėse plokštelėse iš
leista nauja mokomoji medžia
ga-

Naują profesinės etikos bei 
kovos su korupcija mokymo 
priemonę, pasiūlius Jungtinių 

• Tautų vystymo programai Lie
tuvoje, sukūrė Specialiųjų tyri
mų tarnyba (STT) kartu su 
tarptautiniais žinovais. 

„Profesinės etikos, antiko-
rupcijos, viešųjų ir privačių in
teresų derinimo mokomąją in
formacinę medžiagą" sudaro 5 
kompaktinių pokštelių kom
plektas, išleistas 300 egzem
pliorių tiražu. 

Medžiagoje paprastai ir aiš
kiai pateikiami Lietuvos ir už
sienio teisės aktai, susiję su 
tarnybine etika ir korupcija, 

Nukelta į 5 psl. 

Lietuvis — 
Michigan 

respublikonų 
vadovas 

Lansing, MI, vasario 8 d. 
•BNS) — JAV Michigan valsti
jos Respublikonų partijos vado
vu išrinktas motociklu „Harley 
Davidson" važinėjantis buvęs 
demokratas lietuvis, kuris iki 
pirmosios klasės sunkiai kal
bėjo angliškai. 

, 45 metų Saulius Anužis, 
dar vadinamas „Saul", pakeitė 
Betsy DeVos, kuri pasitraukė 
po dvejų vadovavimo valstijos 
partijos skyriui metų. 

Lietuvybę savo šeimoje rū
pestingai puoselėjantis S. Anu
žis užaugo vienoje Detroit dar
bininkų šeimoje. 

Lietuvos ambasadorius 
JAV Vygaudas Ušackas, pasvei
kinęs S. Anužį su išrinkimu į 
Michigan respublikonų pirmi
ninkus, linkėjo, kad Amerikos 
lietuvių bendruomenėje būtų 
daugiau tokių aktyvių žmonių 
kaip S. Anužis. 

A. Pekel iūnas pasi t raukia 
„dė l ž iniasklaidos puol imo / / 

Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 
— Seimo pirmininko pavaduo
tojas, „valstiečių" atstovas Al
fredas Pekeliūnas traukiasi iš 
parlamentinio Europos reikalų 
komiteto (ERK) vadovo posto, 
opozicijai ir valdančiosios koali
cijos par tner iams pareiškus 
rimtų abejonių dėl jo kompeten
cijos eiti šias pareigas. 

Paprašytas nurodyti šio 
sprendimo motyvą, A. Pekeliū
nas nurodė „besitęsiantį puoli
mą žiniasklaidoje". 

„Aš matau, jog tas puolimas 
vis tiek tęsis, todėl nuspren
džiau pasitraukti. Čia ne mano 
dvaras — į šį postą atėjau ne 
konkurso tvarka", sakė parla
mentaras. 

A. Pekeliūnas į ERK vado
vus buvo paskirtas pagal val
dančiąją koaliciją sudariusių 
Darbo partijos, socialdemokra
tų, socialliberalų ir „valstiečių" 
susitarimą. 

A. Pekeliūnas apie savo ke
tinimą pasitraukti žodžiu infor
mavo Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską. Tai patvirtino Sei
mo pirmininko atstovas spau
dai Arvydas Žilinskas. Pasak jo, 
A. Pekeliūnas vėliau žada įteik
t i pareiškimą raštu. 

Antradienį ryte posėdžia
vusi Valstiečių i r Naujosios de
mokratijos frakcija pritarė A. 
Pekeliūno sprendimui atsista
tydinti iš ERK vadovų. 

Tačiau A. Pekeliūnas liks 

Seimo pirmininko pavaduotojo 
poste. 

„A. Pekeliūnas atsistatydi
na tik iš ERK vadovų, likdamas 
Seimo pirmininko pavaduotojo 
poste. Mes manome, jog tai yra 
išmintingiausias variantas", sa
kė frakcijos posėdyje dalyvavusi 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjungos 
(VNDPS) pirmininkė Kazimira 
Prunskienė. 

K. Prunskienė pažymėjo, 
kad, A. Pekeliūnui atsistatydi
nus iš ERK pirmininkų, frakcija 
sieks, jog ši netektis partijai bū
tų kompensuota kitu postu. 

VNDPS vadovė įtaria, jog 
vienas iš valdančiosios koalici
jos partnerių — Seimo pirmi
ninko A. Paulausko vadovauja
ma Naujoji sąjunga — siekė A. 
Pekeliūno atsistatydinimo turė
dama norų užimti ERK vadovo 
postą. 

I ERK vadovo postą gali 
pretenduoti kitos valdančiosios 
koalicijos partnerės — Nau
josios sąjungos (socialliberalų) 
atstovas Vaclavas Stankevi
čius. Tokiu atveju jis turėtų būti 
išrinktas ir Seimo pirmininko 
pavaduotoju. 

A. Pekeliūno atsistatydini
mo iš ERK pirmininko pareigų 
reikalavo opozicija ir Seimo pir
mininkas Artūras Paulauskas, 
tačiau gynė dalis valdančiosios 
daugumos partnerių — „vals
tiečiai" ir Darbo partija. 

Žaliavos stygius „Mažeikių 
naftoje" — „Jukos" problemų 

pasekmė 
Vilnius, vasario 8 d. (BNS) 

— Žlungančio Rusijos naftos su
sivienijimo problemas pajuto ir 
didžiausia bei pelningiausia 
Lietuvos bendrovė „Mažeikių 
nafta" — nuo praėjusio penkta
dienio naftos tiekimas į Mažei
kius buvo sustabdytas žaliavos 
gabentojai — Rusijos kompani
jai „Transneft" — nesulaukus 
pinigų iš „Jukos" įmonės „Sa-
maraneftegaz". 

Pinigų pervedimo proble
mos yra tiesiogiai susijusios su 
„Jukos" problemomis, antradie
nį tvirtina dienraštis „Lietuvos 

rytas". 
Neseniai pasirodė informa

cija, kad jau šį pavasarį „Jukos" 
gali prarasti didžiausią savo 
naftos gavybos įmonę „Samara-
neftegaz" — bendrovė gali būti 
parduota aukcione dėl nesumo
kėtų mokesčių. 

Pastaroji antrinė „Jukos" 
bendrovė yra įsipareigojusi per 
metus „Mažeikių naftai" pa
tiekti 4.8 mln. tonų naftos. 

Žaliavos tiekimas „Mažei
kių naftai" pirmadienį vakare 
dar nebuvo atnaujintas. Tai pir
mas atvejis. Nuke l t a į 5 psl. 

Metų vertėjo krėsle Įsitaisė 
germanistas 

Vilnius, vasario 8 d 
(ELTA) — Geriausio 2004-ųjų 
Metų vertėjo krėslo premiją šį
met pelnė vertėjas iš germanų 
kalbų Leonas Petravičius. Lau
reatas įvertintas už dvi vokie
čių rašytojų klasikų knygas — 
Novalio romaną „Heinrichas 
fon Ofterdingenas" ir Erns t 
Theodor Amadeus Hoffmann 
apsakymą „Majoratas". Abi jas 
praėjusiais metais išleido „Va
gos" leidykla. 

Lietuvių PEN centro jau 
penktą kartą teikiamos Metų 
vertėjo krėslo premijos laurea
tas antradienį pagerbtas Vil
niaus paveikslų galerijoje. Kar
tu su dailiu ir patogiu mediniu 
krėslu L. Petravičiui įteiktas 
laureato diplomas ir piniginė 
premija. Pagal tradiciją sveiki
nimo kalbą pasakė vertinimo 
komisijos pirmininkas Laiman
tas Jonušys, o laureatas turėjo 
perskaityti ištrauką iš savo ver
timų. 

L. Petravičius yra baigęs 
germanistiką Vilniaus univer
sitete, verčia iš vokiečių, danų, 
norvegų, švedų kalbų. Tarp 
svarbiausių vertimų —Fried-
rich Duerrenmatt, Henrik Ib-
sen, August Strindberg dramos 

Leonas Petravičius 
Valdo Kopūsto i ELTA) nootr 

ir prozos kūriniai. 
Nuo 2001-ųjų Metų vertėjo 

krėslas teikiamas už praėju
siais metais išleistą geriausią 
grožines literatūros ir meninės 
eseistikos knygos vertimą į lie
tuvių kalbą. Premijos laurea
tais anksčiau yra tapę vertėjai 
Almis Grybauskas, Laimantas 
Jonušys, Diana Bučiūte 

l 
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SKAUTYBES 
KELIAS 

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 
2652 W. 65 Street 
Chicago, IL 60629 

Kūčios „SIETUVOJE" 
Į Pasaulio lietuvių centro 

Bočių menę 2004 m. gruodžio 12 
d. rinkosi „Sietuvos" draugovės 
uniformuotos sesės ir „Verps
čių" skautininkės švęsti tra
dicinių Kūčių visos kartu, viena 
skautiška šeima. Geltonomis 
staltiesėmis uždengti stalai, 
žalia, š iaudinukais papuošta 
eglutė ir raudonos servetėlės,-
viskas nuteikė maloniai, o v.s. 
Alės Namikienės šiaudinis „so
das" nukėlė seses į tolimą tėvy
nę. Vyr. sk. v. si. Irena Galinie
nė suorganizavo vaišių stalą, 
kuriam kiekviena sietuvietė 
atnešė savo kulinarijos šedev
rus. 

„Verpsčių" skautininkės 
prie durų pasitiko sesė Birutė 
Vindašienė ir visoms prisegė po 
kalėdinę gėlę. 

Kūčių programą pradėjo 
„Sietuvos" draugoves draugi
ninke ps. Irena Kirkuvienė, pa
sveikindama viešnias ir sietu-
vietes šv. Kalėdų ir ateinančių 
Naujųjų metų proga. Ji padėko

jo visoms, kurios 2004 metais 
vedė sueigas, draugovės vadijai 
ir visoms sesėms, kurios pri
sidėjo prie draugovės veiklos. O 
toms, kurios savo gimtadienius 
švenčia gruodžio mėn. buvo su
giedota „Ilgiausių metų". 

Loterijos būdu buvo išrink
tos sesės, kurios uždegė žvakes. 
Balta žvakė Kūdikėliui Jėzui, 
palydėta draugininkės sesės 
Irenos padėkos žodžiais už ga
limybę visoms susirinkti kartu, 
ir suteikti j au iškeliavusioms į 
amžinybę dievišką ramybę. 

Geltona žvakė reiškia viltį, 
kad kiekvienas lietuvis/ė būtų 
brangus, dėkojo už galimybę 
skautauti ir vis augti skautiško
je idėjoje, įterpdama Juozo Paš
kevičiaus eilėraščio posmus: 

Kai pamatai, kad gėlės vysta, 
Suskauda širdį ir graudu, 
Nes juk žinai, kad ir 
jaunystės 
Toks pat likimas, kaip žiedų. 
Žalia žvakė primena mūsų 

nueitą gyvenimo kelią su laime, 

Sietuvos" kūčiose Bočių menėje 
s. Irena Šerelienė. 

Jan ina Mozoliauskienė ir 

džiaugsmu, viltimi ir nusivyli
mu. Gyvenimo naštą mums pa
dėjo nešti Kūdikėlis Jėzus. Ir 
vėl poeto J. Paškevičiaus žo
džiai: 

Negrįš atgal vanduo 
upeliais nutekėjęs, 
Negrįš saulėlydy nutilusi 
daina, 
Negrįš medžių viršūnėse 
užmigęs vėjas, 
Negrįš praėjusi diena. 
Raudona žvakė mums pri

mena meilę ir saulėlydį, saulę 
begrimstančią į Ęaltijos jūrą. 
Tad prašykime Kūdikėlio Jė
zaus , kad jo malonių saulė 
mums niekada neužgestų. 

Žvakių degimo tradicija bu
vo baigta giesme „Gul šiandie-
ną". 

Po to j.v.s. fil. Birutė Vinda
šienė savo kūrybos eilėraščiu 
pasveikino draugininke ps. Ire
ną Kirkuvienę, o v. si. Birutė 
Vilutienė įteikė jai didelę kalė
dinę gėlę nuo visų „Sietuvos" 
sesių. 

Meninę dalį nuotaikingai 
vedė v.s. Alė Namikienė. Ji pa
kvietė s. Ireną Šerelienę per
skaityti kalėdinį susimąstymą 
„Laukimas", o paskui sesę Ritą 
Fabijonienę savos kūrybos fel
jetoną, kuris buvo labai malo
niu humoru papasakotas ir 
visų sudainuotas pagal melodi
jas „Ar aš tau, sese, nesakiau", 
.Laukuose dobilas raudonas", 
„Gražių dainelių". Visos sma
giai pasijuokėme. 

v.s. Laima Luneckienė 
„Verpsčių" vardu sveikino sie-
tuvietes švenčių proga, o v.s. 
Ritonė Rudaitienė maloniai pa
dėkojo už pakvietimą į „Sie
tuvos" kūčias. 

„Sietuvos" draugininke Ire
na Kirkuvienė sukalbėjo maldą 
prieš valgį ir pakvietė visas pa
sidalyti kalėdaičiais bei pasi-
••įaišinti prie valgių stalo. 

Pasistiprinus viešnios buvo 
apdovanotos Kalėdų dovanėlė
mis, o sietuvietės buvo pri
krovusios net dvi dėžes suneštų 
nuostabių dovanu bendram pa
sidalinimui. 

Kūčios buvo baigtos, sugie-
dant „Ateina naktis". 

Visos dalyvės išsinešė na
mo malonią šv. Kalėdų nuotai
ką. 

j .v . s . fil. B i r u t ė A. 
Vindaš i enė 

LSS AUSTRALUOS RAJONC 
STOVYKLA 

LSS Dainučio—Krauso rajo
ninė skautų stovykla vyko Gil-
well Park Scout Camp. Gern 
brook, Vic. 2005 m. saus;) 2-S 
d. su dideliu pasisekimu. 

Svečių dieną, sausio 3 d., 
skautukai dirbo išsijuosę, staty
dami stovyklos vartus, daryda 
mi stovyklinį tradicinį lietu
viška stalą ir šiaip puošdami 
stovyklos aplinką. Suvažiavę 
nemažai svečių stebėjosi tokiu 
stovyklautojų darbštumu ir ga
bumais. 

Svečių tarpe buvo ir aus
tralų skautų Viktorijos valstijos 
Chief Commisioner Mr. Park su 
žmona ir svečias iš Lietuvos — 
LR Tautinių mažumų ir išeivi

jos departamento generalinis 
direktorius Antanas Petraus
kas, kurie pasveikino stovyklos 
skautus vėliavų nuleidimo me
tu. 

Stovyklautojų tarpe matė
me v.s. fil. kun. Antaną Saulaitį 
iš Lietuvos. Jis atvyko kartu su 
vienu j aunu Lietuvos skautuku, 
kuris labai stengėsi kuo geriau 
pasirodyti. Brolis Antanas Sau-
laitis aukojo šv. Mišias gamtoje 
visiems stovyklautojams ir sve
čiams. 

Stovyklon buvo pakviesti ir 
atvyko a.a. Dainučio ir Krauso 
šeimos nariai, prisiminti ir pa
gerbti pirmuosius lietuvių skau
tų vadovus Australijoje. J iems 

buvo įteikti atitinkami pažymė
jimai. 

Vėliavų nuleidimui išsiri
kiavo 142 stovyklautojai. Po vė
liavų nuleidimo įvyko kapelos 
„Sutaras" koncertas, kurio metu 
stovyklautojai ne tik pasiklausė 
muzikos, bet ir galėjo linksmai 
pašokti naujų šokių. 

Vakarienė buvo primiršta, 
ir nei vienas nejautė alkio... 

Ačiū „Sutarui". 
Viso stovyklavimo aprašy

mo tikimės sulaukti iš pačiu 
stovyklautojų skautų ir svečių. 

S e n a s v i lk iukas 
„Mūsų pastogė". Nr. 1-2. 
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„Sie-
ir ps. Irena Kirkuvienė, .Sietuvos" draugininke. 
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health, 
1200 S. York, Brtiurst, IL 60126 

630-941-2609 

uvienė (kairėje) ir s. 
draugovės kūčiose. 

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9 5 2 5 S .79 th Ave . . Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEM1CKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedz ie Ave. 
Ch icago, IL 60652 

tel. 773-471-3300 

EDMUNDAS VTŽINAS, MD, S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. Ste. 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRIDALLASPRUNSKJS,MD 

MAUNAK V. RANA MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
Ek Grove: 847-718-1212 
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EUGENE C DECKER DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 
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4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
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Chicago, H. 
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A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKIU UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

Birutė Podi«ne ; r Aldona Martienė. 
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SNIEGO PILIS 

Na, tai ko visi taip tyli? 
Pastatykim sniego pilį! 
Šis sumanymas puikus 
Tuoj išjudino vaikus. 

Rieda sniego kamuoliai 
Rankos dirba taip uoliai, 
Susijaudinę, sušilę 
Jie pastatė sniego pilį. 

O prie durų — tai ne 
juokas, 
Stovi senis, kaip apuokas, 
Kibiras ant jo galvos, — 
Jis per naktį nemiegos. 

Tai ne vėjas sniegą pustė, 
Iš kažkur atskrido 
gniūžtė... 

— Ei, vyručiai, koks čia 
vylius? 
Reikia mums kovot už 
Pili! 

Krinta gniūžtė jau ne 
viena, 
Bet tvirta pilaitės siena, 
O kovotojai nemiega — 
Skraido šūviai šviežio 
sniego. 

Skamba, šūkauja 
balsai,— 
O sutemo jau visai; 
Ir kovotojai jauni 
Išsiskirstė prietemy. 

Tyku, gera ir malonu, 
Tik su kibiru ant šono 
Stovi sargas prie pilies 
Kol saulutė patekės. 

j.v.s.fil. 
Birutė Vindašienė 

< » 
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Liustracijos klausimas nedelstinas 
Vasario 4 d. Seime vyko narig Rasos Juknevičienės ir Rimanto Dagio spaudos konferencija 

„Liustraciją: tikra ar menama'. Pateikiame spaudos konferencijos medžiagą. 

Akivaizdu, k a d l iustraci ją 
y r a bandoma nuves t i į 

šalikeles 

Rasa Juknevičienė: Spau
dos konferencijos tikslą įvar
dinčiau taip: praėjusi keletui 
mėnesių po vėl iškilusios KGB 
problemos, pažvelgti į liustra
cijos problemą plačiau. Laiki
nosios komisijos, tiriančios 
KGB rezervo problemas, darbo 
nušvietimas sudaro kiek iš
kreiptą vaizdą apie sovietmečiu 
Lietuvoje veikusių okupacinių 
struktūrų veiklą ir tos veiklos 
pasekmes šiandieninei Lietu
vai. 

Kodėl iškreiptas? Todėl, 
kad visuomenės dėmesys su
telktas tik į rezervininkus, ku
rie, kaip rodo specialistų tyri
mai, buvo tik dalis problemos 
ir, ko gero, ne pati žiauriausia 
dalis. Akivaizdūs ir bandymai 
liustraciją nuvesti į visiškas 
šalikeles, kai sovietinėje armi
joje per prievartą tarnavusius 
ir jokio kito pasirinkimo netu
rėjusius vaikinus bandoma su
dėti į krūvą su slaptais agen
tais, iš tiesų tarnavusiais reži
mui. Reikalingas rimtas ope
racinis gydymas. Pavėluotas? 
Geriau vėliau, negu toliau grimzti į 
dar didesnes problemas. 

Komisijos darbą lygiagre-
aai privalo lydėti esminiai spren
dimai. Slovakijos, Čekijos, Len
kijos, Latvijos pavyzdys rodo, 
kad tai, kas vyksta pas mus, 
nėra vien lietuviška problema. 

Jeigu norima, kad gydymas 
būtų efektyvus, jau neeilinėje 

sesijoje turime pradėti nagri
nėti klausimą iš esmės. Todėl 
Seimo vadovybei ir neeilinę 
sesiją inicijavusiems Seimo na
riams primenu, kad yra pareng
tas Archyvų įstatymo pataisos, 
kuriose siūloma atverti Ypatin
gąjį archyvą. Sutinku, kad tai 
bus labai skausmingas proce
sas, kad jam reikia ypač gerai 
pasiruošti, kad reikia atidžiai 
išanalizuoti tai jau padariusių 
valstybių patirtį, tačiau anks
čiau ar vėliau prie to neišven
giamai sugrįšime. Svarstytini 
visi variantai , tačiau būtina 
nedelsiant bent jau pradėti Sei
mo frakcijų, politinių partijų 
konsultacijas, sudaryti darbo 
grupę projektams rengti. Kuo 
ilgiau bijosime atvirai, plačiai ir 
iš esmės svarstyti bei spręsti šį 
klausimą, tuo blogesnės bus pa
sekmės ir tuo procesas užsi
tęs. Pastarieji įvykiai parodė, 
kad visiškai žlugo užmerktų 
akių ir užkimštų ausų politika, 
kai kiekvieną bandymą spręsti 
liustracijos klausimą iš esmės 
ir neslapukaujant lydėdavo 
priekaištai, įvardijant, kad tai 
„raganų medžioklė", ir siūly
mai viską užmiršti. Atviroje vi
suomenėje neįmanoma užgni
aužti jokių problemų. Len
kijos pavyzdys rodo, kad delsi
mas spręsti problemą iš esmės 
veda prie skaudžių pasekmių. 

Penkiol ikos me tų s tudi jų 
pakako , la ikas p r a d ė t i 

ve r t in t i 

R i m a n t a s Dagys : Artėja 

UKRAINA APSIGYNĖ 
EDMUNDAS RINGUS 

Pirma prezidentavimo ka
dencija Rusijos prez. Putin sėk
minga nebuvo, ypač jo bandy
mas atstatyti „imperiją". Dar 
galutinai nebaigus inkorporuo
ti Baltarusijos, Putin pabandė 
išnaudoti padėtį Ukrainoje ir 
Kijeve pasodinti savo žmogų. 
Čia jau rodoma pažanga. Užuot 
ginkluoto perversmo, kaip buvo 
daroma Stalin laikais (Afga
nistanas), bandyta panaudoti 
demokratiškas priemones — 
rinkimus. Tačiau vieną Mask
vos tikslą pavyko pasiekti. 
Krašto visuomenė suskaldyta ir 
bus skaldoma ateityje: geru 
Ukrainos kaimynu Rusija ne
bus dar ilgą laiką. 

Per pirmą balsavimą V. 
Juščenko surinko 39.9 proc.. o 
V. Janukovič. Maskvos kandi
datas, 39.26 proc. Per antrą: Juš-
čenko — 46.6 proc., Janukovič 
— 49.4 proc. Pirma sveikinimo 
telegrama atskrido iš Maskvos. 
kas smarkiai išgąsdino ukrai
niečius. Patikrinus balsavimo 
duomenis, rasta, kad yra daug 
netikslumų. Ukrainos visuome
nė pareikalavo, kad Vyriausias 
teismas rinkimų duomenis 
patikrintų ir, radus pažeidi
mų, pravestų trečius rinkimus 
su dar didesne priežiūra. 

Tretieji balsavimai, įvykę 
2004 12. 26 atnešė tokius re
zultatus: Juščenko, „Mūsų Uk
raina" partijos vadas, surinko 
51.9 proc.; Janukovič 44.2 proc. 
balsų. Trečias Ukrainos prezi
dentas buvo prisaikdintas 
2005.01.23. 

Ateityje ukrainiečių spauda 
atidengs nežinomų užkulisinių 
veiksmų rinkimų laikotarpiu. 
Truputis jau pakliuvo į vie
šumą per kol kas „nesuvaldo
mą žiniasklaidą" — internet 
Internete žiniomis, ne tik vi
suomenė susiskaldę, bet suski
lo ir ginkluotos pajėgos, kaip 
atsitiko per neramumus Mask
voje. Buvęs prezidentas (Kuč
ma), drauge su Janukovič jau 
buvo nutarę panaudoti policiją 
demonstrantų išvaikymui iš 
Nepriklausomybės aikštės ir 
palapinių nugriovimui. Apie tai 
vienas KGB įspėjo demonstran 

tų vadovybę tuojau prieš tre
čius rinkimus. Atmosfera Kije
ve kaito kas valandą. Demonst
rantai pasiruošė visokioms ga
limybėms, artėjo pilietinis ka
ras. Prez. Kučma, sužinojęs 
apie nepatikimumą karinėmis 
tarnybomis, išsigando. Įtampą 
padidino prokuroro pareiški
mas, kad laikas tą netvarką 
baigti. Tačiau prokuroro įsikiši
mas į politinį reikalą ypač su
erzino Ukrainos KGB vadus. 
Tuo tarpu piliečiai jau spėjo 
perskaityti intemeto eilutes, iš 
kurių buvo aišku, kad Januko
vič yra Maskvos agentas. Ski
limas tarp ginkluotų pajėgų dar 
padidėjo, ir Kučma buvo priver
stas įsakyti kariams nenaudoti 
ginklų netgi, jeigu jų tiesiogi
niai vadai įsakys. Kučmos ir 
Janukovič machinacijos paga
liau baigėsi, o pralaimėtojas 
žada rinkimų niekados nepri
pažinti ir pereiti į opoziciją, 
kuri Juščenko tikrai bus sunki. 

Inauguracija įvyko 2005.-
01.23. Pusė milijono ukrainie
čių, pasipuošę oranžinėmis 
spalvomis, klausė tikrai naujos 
gadynės pažadų. Tuo tarpu Pu
tin antroji kadencija prasideda 
nelabai sėkmingai. Jis. kaip ir 
ankstyvesnieji carai, savo kraš
tu bei piliečių gerove nesirū
pino, bet veržėsi į plačias tuštu-

laikas, kada mes privalome 
baigti spręsti bendradarbiavi
mo su KGB klausimą. Kuo il
giau kankinsimės, tuo bus blo
giau. Tie, kurie manė, kad šį 
procesą pavyks numarinti, jie 
klydo, nes nieko geriau prieš 
slaptas tarnybas nėra kaip vie
šumas. Kito ginklo nėra. Kai 
trauki į dienos šviesą, viskas 
pasirodo kaip yra. Ką nors nu
slėpti šiandien apskritai be
veik neįmanoma. Kita vertus, 
mūsų valstybė nedisponuoja vi
sais dokumentais, todėl mes 
tampame nuolatinės potencia
laus šantažo aukos. Tas šanta
žas Lietuvai gali brangiai kai
nuoti. Pastaruoju metu iškilusi 
problema dėl KGB rezervo yra 
tik viena dalis viso klausimo, o ji ta
po kone pagrindine dalimi, už
miršus žymiai didesnę ir pavo
jingesnę. Ir taip atsitiko todėl, 
kad tai iš esmės nebuvo iš
spręsta anksčiau. Liustrcijos įs
tatymo traktavimas kelia abe
jonių, nes iki šiol institucijos 
dar vis aiškinasi, kas buvo slap
tas bendradarbiavimas, kas ne, 
ar buvo sąmoningas bendradar
biavimas, ar nebuvo. 

Laikinoji liustracijos komi
sija šį klausimą irgi yra nagri
nėjusi ir vidiniu balsavimu nu
sprendusi, kaip tą reiktų trak
tuoti. Taigi jeigu kyla abejo
nių ir nuostatų, vadinasi turė
jo būti padarytas tyrimas, 
kreiptasi į įstatymų leidėjus. 
Nacionalinio saugumo komite
tą ir ki tur tas nuostatas pa-
tiskslinti. Žmonės, kurie pa
puola į šią kategoriją, tampa 

mas, nesugebėdamas jų išnau
doti. J a u visiems aišku, kad 
prez. Putin pagrindinė politika 
yra atstatyti prarastas teritori
jas, kas prasidėjo nuo Kaukazo 
šalių. Net mažutei Čečėnijai 
Putin nesutiko duoti laisvės jo 
valdymo pradžioje. Iš tiesų jo 
kopimas į Kremlių prasidėjo 
nuo kietos rankos parodymo. Po 
to buvo bandymas suskaldyti 
Gruziją, atimant iš jos Abchazi
ją ir pietinę Osetiją. Tos politi
kos reiškinys — Beslano mo
kyklos tragedija su 340 aukų, iš 
kurių 180 buvo vaikai. 

Amerikos žiniasklaidą, už
imta savo reikalais, neturi laiko 
arčiau sekti Rusijos eismų. Po
litinė organizacija „Freedom 
House" neseniai dar kartą įver
tino Maskvos padėtį pasaulinė
je politikoje, jos santykius su 
Vakarais. Į tokią padėtį Rusiją 
nuvedė pats jos prezidentas, jo 
paranoja. Šiemetiniai guberna
torių rinkimai jau paskutiniai. 
Ateityje gubernatoriai bus ski
riami prezidento, o dabartiniai 
kraštų parlamentarai gali būti 
atleisti to paties prezidento. 
Kas beliks piliečiams rinkti'' 

Prieš Putin atėjimą į Krem
lių rusų spauda ir televizijos 
programos buvo tikrai įdomios 
ir gan atviros. Kas penktadienį 
„TVN-America" pateikdavo dis
kusijų programą, kurioje daly
vaudavo žymiausios asmeny
bės. Programos pavadinimas — 

neveiklumo aukomis. Šiandien 
Laikinoji liustracijos komisija 
spręs, ar rezervininkus laikyti 
sąmoningai bendradarbiavu
sius, ar ne. Visai tai jau reikėjo 
padaryti. Reikia pasakyti, kad 
be savaiminio žmonių prisipa
žinimo proceso kokio nors kito 
proceso daugiau kaip ir nebuvo 
— nevyko esamų faktų ir atsa
komybės diferencijavimo. Tai 
negerai, nes visuomenėje tai 
viskas plakama į vieną kamuolį 
ir tame kamuolyje lieka nebe
aišku, kas yra kas ir kieno koks 
buvo atsakomybės laipsnis. Šai 
tik pastaruoju metu paaiškėjo, 
kad aktyvų, netgi sprendžia
mąjį vaidmenį vaidino Komu
nistų partijos rajono komiteto 
sekretoriai. Tas žmogus, kurį jie 
priskirdavo prie rezervo, tapda
vo jau auka, nes jo likimą nu
lėmė tie, kas koordinavo struk
tūrų kūrimą. Reikia spręsti at
skirų asmenų grupių ir atskirų 
instancijų atsakomybes klau
simą ir tik po to viešinti archy
vus. Spontaniškai paviešinus ir 
neišdiferecijavus kas yra kas, 
visuomenei sunku bus atsirink
ti. 

Penkiolika metų studijų jau 
pakankamas laikas, ir eksper
tai jau gali susidaryti vaizdą, 
kas yra archyvuose, jau galime 
pradėti vertinti. Mes norime, 
kad šis procesas pagaliau būtų 
baigtas ir būtų galima pradėti 
ramiai dirbti, o darbų valsty
bėje yra daug. 

Tėvynės sąjungos 
S p a u d o s t a r n y b a 
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„Laisvas žodis" — tikrai atitiko. 
Be kitų reikalų, Čečėnija buvo 
dažniausia tema, po to buvo 
Chodarkovskio įkalinimas ir 
žemės reforma. Po antro Putin 
išrinkimo ši programa buvo už
daryta. Po to uždaryta „Na-
miedni". Dabartinėse progra
mose diskusijų apie politiką jo
kių kritikų nebėra. 

Seniausia Amerikos organi
zacija „Freedom House" žmo
gaus teisių apsaugoje 1991 m. 
Rusija pavadino laisvu kraštu. 
Iš to sąrašo ta pati organizacija 
šiemet jau Rusiją išbraukė ir 
pastebi, kad viskas eina blogyn. 
J Rusiją ir jos vadovą jau bus 
žiūrima kitaip. Ukrainos epizo
das net akliems atvėrė akis. 
Laimei, dabartiniame Europos 
parlamente turėsime Lietuvos 
atstovą, kurį pažįsta daugybė 
europiečių. San Diego laikraštis 
straipsnyje „Putin svajonės im
perijos atstatyme" įspėja Ame
riką netoleruoti Putin augina
mos „demokratijos", kaip buvo 
padaryta su keliomis valsty
bėmis Pietų Amerikoje. Vytau
to Landsbergio įnašas Europos 
Parlamente Lietuvai bus labai 
naudingas. 

Naujam Ukrainos preziden
tui didžiausia parama bus jo 
žmona Katarina Cumčenko, gi
musi Čikagoje imigranto, at
vykusio po Antro pasaulinio 
karo šeimoje. 

Nukelta į 5 psl. 

DAN UTEBINDO KIENE 

Išdidžios dulkės 

Jeigu Žemėje pas imaišytų erdvėnai — 
ateiviai iš kitų pasaulių, ir, grįžę namo. 
turėtų apibūdinti šios planetos žmones, 

kaip juos charakterizuotų? Galbūt sakytų, kad 
žmonėms netrūksta išradingumo, kad jie mėgs
ta tarpusavio kivirčus; žmonės kupini išdidu
mo, bet ir nusižeminimo; yra savanaudžiai , bet 
taip pat geraširdžiai; moka nekęst i ir mylėti; 
džiaugtis ir liūdėti... Bet jie labai t rapus — jų 
kūnai „susidėvi" nuo metų slinkties, suyra, 
ligų pakirsti. Pagal šias savybes, Žemės gyven
tojus būtų galima pavadinti „išdidžiomis dul
kėmis". 

Šiandien Pelenų diena — Gavėnios pradžia. 
Bažnyčia tikinčiųjų kaktą pažymi pelenų tašku, 
primindama, kad „esame dulkės ir į dulkes il
gainiui pavirsime". Nemalonus t as primini
mas: kas nori galvoti apie mirtį, išnykimą, kai 
turime tiek planų, darbų, norų ir troškimų. Net 
ir vargingiausias gyvenimas atrodo geriau, kaip 
mirtis... Todėl labai sunku supras t i žmones, 
kurie pasirenka savanoriškai iš to gyvenimo 
pasitraukti, nusižudant (savižudybėmis, deja, 
pasižymi ir lietuvių tauta) . J u k tai prieš pačius 
esminius gamtos dėsnius, kai kiekvienas, net 
menkiausias, gyvis stengiasi išsaugoti savo 
gyvybę, bėga arba ginasi nuo pavojaus. Kokia 
baisi tamsa ir tuš tuma yra užvaldžiusi tų ne
laimingų žmonių sielą, kad vienintelė išeitis iš 
tokios beviltiškos būsenos yra mirtis.. . 

Tačiau Gavėnia nėra apie mirtį, o apie Pri
sikėlimą. Gavėnios metu mes pasiruošiame pri
sikelti amžinajam gyvenimui, kaip Dievo Sū
nus, Jėzus Kristus prisikėlė iš mirt ies Velykų 
rytą ir atvėrė visiems, kurie tiki, va r tus gyven
ti amžinai. Gavėnia primena, kad gyvenimas 
Žemėje yra tik perėjimo laikotarpis, o mes — 
pakeleiviai, piligrimai, ieškantys Amžinybės. 

Jeigu paklaustume pačių vyriausiųjų savo 
visuomenės narių, papasakotų, kad anksčiau 
Gavėnios metas buvo pilnas griežtų suvaržymų, 
pasnikų ir kitų dvasinių gairių, kuriomis Baž
nyčia stengdavosi nusmaigstyti tą, pasak mūsų 

liaudies, „septynių mylių tiltą, kurio gale pra
žysta lelija". Dabar kai kas pamurma, kad 
penktadieniais liepiama nevalgyti mėsos ir mė
siškų patiekalų, o senoliai pasakodavo, kad visą 
Gavėnią reikėdavo maitintis „silkės galva, duo
nos pluta, aliejumi ir bulvėmis..." Galbūt ir ne 
taip griežtai, bet visgi... Apie pasilinksmini-
JTIŪS, vestuves, pokylius, šokius ir kitokius sma
gius pobūvius nei kalbos negalėjo būti. Ir vėliau, 
kai tie „varžtai" šiek tiek atsileido, lietuvių tau
toje pasiliko Gavėnios rimties tradicijos, gražūs 
ir kilnūs papročiai, nusakantys, kas per šias sep
tynias savaites dera, kas susipratusiam krikš
čioniui nedera. Kažin kiek mūsų tautiečių prisi
mena tuos papročius ir Bažnyčios patarimus. 

Pr ievar ta žmogaus geresniu nepadarysi. 
Grasinimai, kad nepaklusnių nusidėjėlių laukia 
„amžinoji pragaro ugnis" dabar neatrodo nei 
logiški, nei išmintingi. Tikintysis turi pats eiti 
tobulėjimo keliu, sekti Kristų ne iš baimės, bet 
iš meilės, nes ir Jis parodė žmonėms didžiausią 
meilę, atiduodamas už juos savo gyvybę. Kaip 
galima tokią Auką lengvabūdiškai atstumti, 
kaip galima jos nevertinti? 

Nedaug dabar Gavėnia mums „uždeda" 
suvaržymų ar pareigų. Tik Pelenų dieną švel
niai pr imena, kad „esame kilę iš dulkės" ir 
„dulke pavirsime", jeigu nepasirūpinsime su
krauti kraičio, reikalingo užsitikrinti amžinąjį 
gyvenimą. Dulkė yra mūsų kūnas, bet jokiu bū
du ne siela, kuriai tas amžinasis gyvenimas 
skirtas, Kris taus prisikėlimu užtikrintas. Kokią 
amžinybę pasirinksime, nuo mūsų pačių prik
lauso. 

Dievas, sutverdamas žmogų, davė jam 
nuostabią dovaną — laisvą valią. Tos dovanos 
dėka, žmogus gali būti doras, kilnus, mylintis, 
bet gali pasinerti į giliausias gyvenimo klam
pynes. J i s gali būti „dulkė, spindinti savo šviesa 
visai aplinkai", bet gali būti ir „dulkė, teršianti 
visa, kur nukrinta". Ir Pelenų diena, ir sep
tynios Gavėnios savaitės suteikia daug prosų 
Damąstvti, kokia „dulke" mes norime būti. 

Kolektyvinė lietuvių moterų savižudybė: 
viduramžių aklas fanatizmas ar žygių tąsa? 
(Apie tragediją prieš 800 metų ištikusią vieną Lietuvos kaimą) 

Prof.. habi l . dr. Romualdas Grigas 
Nr. 2 

Pavasariui kapituliuojanti žiema jau iškabino b 

Toks klausimas formuluotinas dar ir dėl tos 
priežasties, jog lettonai-lietuviai j au buvo „išpo
puliarėję" savo staigiais puolimais, plėšikavimu 
ir tokiais pat staigiais a ts i t raukimais , t.y. gerai 
organizuota jėga. įvariusia baimę kaimyninių ša
lių gyventojams. 

Anot Livonijos kronik in inku. Žvelgaitis. 
žygiuodamas su savo t iems laikams įspūdinga 
2,000 vyrų kariuomene į Estijos žemes (!), kaip 
tada buvo įprasta — pasiplešikauti. pakeliui už
suko į Rygą. Būdamas ten gerai žinomas — ati
tinkamai buvo ir pagerbtas. Gal ne tiek iš pagar
bos, kiek iš noro įsiteikti — vis dėlto buvo pa
matuotai baiminamasi del jo ir jo kariaunos ka
ringos elgsenos. Livonijos ordinas dar tik kūrėsi. 
Tais laikais lettonai (iietuviai) ne tik raiti įjodavo 
} Rygos bažnyčias, bet ir įvažiuodavo į jas su ro
gėmis. Taip jie greičiausiai demonstravo savo 
priešiškumą naujam, nesuprantamam, bet grės
mingai slenkančiam, tikėjimui ir kul tūrai . 

Livonijos kronikininkas užrašė, kad lietuvių 
kunigaikštis tada buvo privaišintas midumi. Ir 
dar kronikininkas užrašė, kad, sugrįžęs pas savo 
vyrus, Žvelgaitis pasigyręs, kaip prieš jį kinkas 
drebinę rvgiečiai. Tada jis dar pasakęs: „Šiuo 
metu negriausim miesto, bet, kai nugalėsim visą 
kraštą, prieš kurį einame, tai visus sugaudysime 
ir išmušime, o jų kaimą (suprask — Rygą. R. G.) 
sunaikinsime..." Matyt Žvelgaičio aplinkoje būta 
gero livoniečių žvalgo... 

Ilgomis voromis nusidriekusią ir su gausiu 
grobiu: belaisviais, žirgais ir galvijais, grįžtančią 
lietuvių kariuomenę iš pasalų užpuolę, tam žy
giui gerai pasiruošę ir talkon Rygos ri terius pri
kalbinę, žiemgaliai. Pastarieji, anot kronikinin
ko, seniai griežę dantį ant lietuviu už padažnėju
sius plėšikiškus antpuolius į pagal etnokultūrą 
giminingos Žiemgalos žemes. 

Pasklaidę „Kronikų" puslapius, r andame lie
tuvių pralaimėjimą „patikslinantį" įrašą, padary
tą praėjus porai metų po Žvelgaičio sutriuškini
mo. Šį kartą kronikininko neįvardintas kitas lie
tuvių valdovas, surinkęs gausią kariuomenę, vėl 
puolė Livoniją (1207 m.). Krikščionims šis val

dovas, anot įrašo, tada taip yra pasakęs: „Prieš 
dvejus metus jūs sumušete mano iš Estonijos 
grįžtančią kariuomenę, kada ji miegojo; o dabar 
rasite mane ir visus mano vyrus žvalius..." 

Suprantu, kad tuo istoriniu pasažu aš tarsi 
prieštarauju sau pačiam, t.y. tam, apie ką ir kita 
tonacija yra mano rašoma, ir kas čia bus rašoma 
toliau. Betgi į tuometinio aplinkinio pasaulio (ne 
vien Livonijos) metraščius patekę lietuviai buvo 
būtent tokie — žygiais buvo plėšikaujama. 

Tuometiniame mūsų protėvių gyvenimo bū
de, jų elgsenoje nuo tada matome dvi, tarsi viena 
kitai prieštaraujančias tarp savęs besigrumian
čias, linijas: tradicinę arba etnokultūrinę, iš
reiškiančią lietuvių dvasinio gyvenimo sankloda, 
prisodrintą dvasinėmis vertybėmis, ir naująja 
arba pragmatinę, išreiškiančią agresiją ir mate
rialinę savinaudą Tai nebuvo kažkas originalu ir 
būdinga tik lietuviams. Tačiau, kaip vėliau istori
ja mums paliudys, tų dviejų skirtingų, bet. rodos, 
tada dar viena kitą palaikančių gyvensenos tra
jektorijų, nesutapimas augs. Jos ims viena kitos 
nebepalaikyti. Tarp jų atsiras „nesusikalbėjimas" 
ir net aiški konfrontacija. Tokį elgsenos trajek
torijų tarpusavio susvetimėjimą turime pagrindo 
(bent hipotetiškai) laikyti viena esmingiausių 
priežasčių, nulėmusių lietuvių tautos nesuge
bėjimą išsiskleisti; lėmusių tai, jog deramu laips
niu taip ir nesugebėta išsaugoti bei pasauliui per
duoti baltiškosios civilizacijos paveldą — jos 
kultūrinį lobyną. 

Skaitytojui krinta į akis lietuvių plėšikaujan
tys žygiai0 Betgi tai buvo to meto pasaulio realy
bė. Savi ir svetimi turėjo visai kitą, negu šian
dien, prasmę. Svetimą galima buvo apiplėšti. 
naikinti, žodžiu, elgtis su juo, kaip išmanai, nesi
klausant savo sąžines. Krikščionybė tokį „pusiau 
laukinį" supratimą ir elgesį keitė. Bet, kaip žino
me, ne visada jai tai sekėsi padaryti. Na, o plėšikauti 
lietuviai — bene karingiausia tapusi baltų atšaka 
— galėjo pramokti, kad ir iš dar karingesnių sa
vo kaimynu vikingų. Arba ir iš tu pačių slavų, kū
ne pneš tai labai negailestingai siaube baltų gen
čių žemes ir jas aneksavo. Bus daugiau. 
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NEPAPRASTA PROGA 
Rusijos valdovas pakvietė 

Pabaltijo valstybių prezidentus 
į Maskvoje ruošiamą pergalės 
šventę prieš nacistinę Vokie
tiją. Tarp lietuvių vyksta gin
čai, ar verta Lietuvos vadovui 
vykti į Maskvą. Jei čia būtų 
mano valia, aš į Maskvos iš
kilmes pasiųsčiau dabartinį 
ES parlamentarą Vyt. Lands
bergį, kuris vakariečių atsto
vams yra geriau žinomas ir la
biau gerbiamas negu V. Adam
kus. A. Paulauskas ar A. Bra
zauskas, nes jis buvo vienas 
pagrindinių Sovietų Sąjungos 
griovėjų. O jeigu maskviečiai 
atsisakytų priimti, vakariečių 
žiniasklaida to įvykio nenuty
lėtų. 

Tačiau Lietuvos vadovo vy
kimas ar nevykimas į Maskvos 
iškilmes yra viena problemos 
dalis. Svarbesnė dalis yra ką 
mes ta proga galime padaryti . 
Maskvos ruošiamos šventės 
programa yra pasityčiojimas iš 
mūsų tautos nelaimių ir kančių, 
nes Maskvos tikslas tos šven
tės proga yra parodyti pasau
liui, kad nebuvo jokios Lietuvos 
okupacijos, tik jos savanoriškas 
įsijungimas į Sovietų Sąjungą. 

Mes turime atremti t a s 
Maskvos užmačias. Nesitikėki
me, kad Lietuvos valdžia šiuo 
atveju ką nors konstruktyvaus 
padarytų, nes Čičinskas su Ra
seinių Magde Vilniuje dar valsą 
šoka. Veikla krinta ant mūsų. 
Išeivijoje turime veiklias ALTO 
ir LB valdybas. Galbūt prie to 
prisidėtų ir Tautos fondas a r 
Lietuvių fondas. Veikdami su
tartinai ir greitai, galėtume ką 
nors padaryti, kas Maskvai pa
spaustų skaudžią vietą. Ligi 
Putin ruošiamos šventės dar li
ko pora mėnesių. Aš siūlyčiau 
nelaukiant surengti konkursą 
parašyti kokių 60 puslapių bro
šiūrą anglų kalba, kuri kritiškai 
pažvelgtų į „motinos Rusijos" 
nelabai gražią užsienio veiklą 
nuo Jono Žiauriojo laikų. Pa
pasakoti ir apie Rusijos valdovų 
nuolatinį skverbimąsi į kaimy
ninių valstybių vidaus reikalus, 
tuo destabilizuojant jų valdy-
mąsi ir sukeliant tarptaut inę 
įtampą. 

Brošiūra turėtų apimti mū
sų spaudos draudimą. Papasa
koti apie carų draudimą žy
dams gyventi Rusijos didmies
čiuose, kad jie ten, „vien savo 
buvimu neužterštų grynos or
todoksų tikybos", o taip pat ir 
apie pogromus. Paminėti Ru
sijos „socializmo" kūrėjų suor
ganizuotą badą Ukrainoje, len
kų karininkų masinius kapus 
Katyne, Karaliaučiaus „išlais
vinimą" ir po to ten vykusias 
skerdynes , neliko nei vieno, 
anksčiau ten gyvenusio žmo
gaus, nes tai „yra nuo amžių 
Rusijos žemė". Pr imint i apie 
Pabaltijos tautų „išlaisvinimą", 
elgesį su „l iaudies priešais", 
kad „Lietuva bus, bet be lietu
vių". Pagaliau atvesti prie Če
čėnijos karo ir Put in atsisaky
mo atšaukt i bei pasmerkti Mo-
lotov — Ribbentrop paktą. Pri
minti apie „demokratinę" da
bar t inę Rusiją, kuri perėmė 
Sovietų Sąjungos teises, bet at
sisakė net kalbėti apie jos pa
dary tus nuostolius kitoms tau
toms, o iš Lietuvos reikalauja 
atlyginti j au okupacines išlai
das. 

Istorijos bėgyje ka r t a i s 
a teina laikas, kur is bando žmo
nių valią ir ryžtą. Tas laikas 
mums, lietuviams, yra atėjęs 
dabar , prieš gegužės 9 d. Kiek
vienas istorijoje žymus valdo
vas yra žinomas savo atliktais 
darbais o kar ta is ir savo pa
sakytais žodžiais. Stal inas t a rp 
savo kalbų yra pasakęs ir kar
čios teisybės. Vienas jo pasaky
mas t inka ir mums: „Tik kvai
lys galvoja ir tikisi, kad kiti 
padarys už jį tai , ką jis pats tu
ri padaryti". Čia prisimintinas 
ir žinomas žydų posakis: „Jei ne 
dabar — tai kada? Jei ne mes — 
tai kas?" 

Politika ir įvaizdžio kūri
m a s yra karas kitomis prie
monėmis. Geri vadovai bei karo 
vadai pasirenka jiems geres
n ius kovos būdus ir ginklus, o 
k a r t a i s , laimei nusišypsojus, 
j iems pasiseka pasirinkti ir ko
vos lauką. Mums vienintelis 
kovos būdas ir ginklas atremti 
Put in suprojektuotą ir ruošia
mą pasityčiojimą iš mūsų tau

tos kančių, gali būti tik spaus
dintas žodis. J is , tinkami pa
naudotas, gali sudominti ir dalį 
žurnalistų, žiniasklaidos agen
tūrų bei besidominčių asmenų, 
— juk šaltojo karo metu Ame
rika išleido nesuskaičiuojamus 
milijardus dolerių gynybai 
prieš sovietinę Rusiją. 

Pasamdytas profesionalus 
anglų kalbos specialistas ištai
sytų brošiūrą anglų kalba, rei
kiamai ją iliustruotų ir pasam-
džius amerikietišką „Public 
reations" agentūrą, paskleistų 
ne Maskvoje, bet Europos Są
jungos sostinėje ir NATO štabe 
Briuselyje, o taip pat ir JT būs
tinėje New York. 

Klausimas, ar mes nepra
leisime šios svarbios, tiesiog 
auksinės progos papaskoti va
kariečiams bent „motinos Ru
sijos" padarytų žalų mūsų tė
vynei. Ar galbūt būsime, Se
nojo Testamento psalmės žo
džiais, tie, „Kurie neranda sa
vo burnoje žodžio priešui atsi
kirsti?" 

J e r o n i m a s T a m k u t o n i s 
Chicago, II 

LAIKAS VISIEMS 
SUKRUSTI 

Skaičiusieji Danutės Bin-
dokienės vedamąjį „Drauge" 
„Ar žodžius lydės darbai?", pa
galvos: o ką daro ALTo ir 
Amerikos Lietuvių bendruo
menės vadovai, kad užtikrintų, 
jog prezidento George W. Bush 
pasakyti žodžiai būtų paremti 
darbais? 

JAV prezidentas savo prie
saikos metu teigė, kad „tironi
ja i atėjo galas, kad Amerika 
stengsis įgyvendinti demokrati
ją visoje planetoje". Lietuvai ir 
kitoms valstybėms, išsivadavu
sioms iš sovietų okupacijos, 
atėjo laikas pasakyti Rusijos 
prezidentui, kuris švęs pergalės 
šventę prieš nacinę Vokietiją 
gegužės 9 d., kad su ta pergale 
sovietija įvedė žiauriausią oku
paciją daugeliui tautų. Oku
pacijos metu buvo išžudyta mi
lijonai nekaltų žmonių. 

Nuo vadinamojo „išlaisvi
nimo" daugiausia nukentėjo 
lietuviai, latviai, estai. Kitos 
valstybės, pakliuvusios į „iš
laisvintojo" glėbį, turėjo dau
giau savarankiškumo. Spaudo
je rašyta, kad V. Putin žada 
statyti paminklą žiauriausiam 
diktatoriui J . Stalin už karo ve-

MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

REIKIA VALGYTI DAUGIAU 
DARŽOVIŲ 

Nepaisant gerų patarimų, daugeliui sunku prisiversti pa
dauginti daržovių kiekį kasdieninėje mityboje — tai nėra laiko, 
tai neskanu, tai pamirštame... Bet, kaip liaudis sako, „ne dėl 
noro, dėl sveikatos". Štai keli „k i tokių daržovių" (arba tų pačių, 
tik kitaip paruoštų) receptai. Skanaus! 

Burokėl ia i su k r i e n a i s 

Jeigu vartosite šviežius bu
rokėlius, juos reikia išvirti pa
sūdytame vandenyje, nulupti ir 
supjaustyti nestorais grieži
nėliais. Galima vartoti ir kon
servuotus, nepjaustytus ir ne
marinuotus burokėlius iš skar
dinukių ar stiklainiukų. 

1 sv. nedidelių (vienodo dy
džio) šviežių burokėlių (arba 16 
uncijų konservuotų) 

1 stiklainiukas krienų (hor-
seradish), paruoštų be grietinės 
ir kitokių priemaišų 

Burokėlius išvirti pasūdyta
me vandenyje. Kai suminkštės 
nuvarvinti vandenį, kuriame vi
rė ir užpilti šaltu, kad t ruput į 
atvestų Nupilti vandenį. Buro
kėlius nulupti, supjaustyti. 

I sandariai uždaromą indą 
(nebūtinai stiklainį) dėti eilę 
burokėlių, eilę krienų, vėl bu
rokėlių, vel krienų. Užbaigti bu
rokėliais Užpilti marinatu, už
daryti ir palaikyti 1-2 dienas 

šaldytuve. Labai skanu prie mė
siškų, ypač rūkytos mėsos pa
tiekalų. 

Marinatas 
2 šaukš ta i citrinų sulčių 

(arba vyno acto — wine vinegar) 
4 šaukštai vandens 
1/2 šaukštelio maltų pipirų 
1/4 šaukštelio druskos 
1 šaukštelis cukraus 
2 šaukštai alyvų aliejaus 
Visus produktus gerai su

plakti ir užpilti ant salotų. Ga
lima laikyti šaldytuve ilgesnį 
laiką, bet prieš naudojant, vi
suomet gerai suplakti. 

Žal ių k o p ū s t ų s a lo to s 

1 nedidelė žaliojo kopūsto 
gūžė (galvutė) 

2 vid. dydžio rūgštūs obuo
liai 

1/2 puod. tamsių razinų 
2 šaukš ta i agras tų a rba 

abrikosų uogienės* 
1 šaukštas druskos 

dimą prieš nacius. Klausimas, 
kas atstovaus Amerikai, ar bus 
prisiminta 50 m. užsitęsusi So
vietų Sąjungos okupacija Bal
tijos valstybėse? 

Ar neatėjo laikas ALTui ir 
LB sukrusti, ir bendromis jėgo
mis pradėti informuoti Ameri
kos Senatą bei Kongresą apie 
Rusijos valdovo V. Putin sklei
džiamą melą, jo norą užliūliuoti 
pasaulį apie tariamą tautų iš
vadavimą, nors apie trečdalis 
Europos valstybių kentėjo žiau
riausią okupaciją kone 50 
metų. 

Aukščiau paminėtos orga
nizacijos turėtų pradėti rūpin
tis, kokiomis priemonėmis ir 
būdais painformuoti JAV vy
riausybę, o lietuviai, gyvenan
tys kitose valstybėse, tu rė tų 
kreiptis į savo gyvenamo krašto 
valdžią. 

Antanas P a u ž u o l i s 
Chicago, IL 

NE ŽURNALE, 0 
LAIKRAŠTYJE 

Klaidos sekioja mus, kaip 
piktosios dvasios. Net geruose 
straipsniuose jų pasitaiko. Vie
na tokia kažkaip likusi labai ge
rame ir įdomiame Jolantos 
Budriūnienės straipsnyje apie 
V. Ramono „Kryžių" vertimą 
(0122 d šeštadieniniame „Drau
go" priede) prašosi atitaisymo. 

J . Budriūnienė teigia, kad 
pirmasis Vinco Ramono roma
nas „Dulkės raudonam saulė
leidy" buvo spausd inamas 
„Ateities" žurnale, bene 1942 
metais. Beveik, bet ne visai. 

Ateitininkų leidžiamas žur
nalas „Ateitis", uždarytas pir
mosios sovietų okupacijos me
tu, vėl pradėjo eiti tik po karo 
Vokietijoje. Tiesa, vokiečių oku
pacijos metu Kaune buvo lei
džiama „Ateitis", bet tai buvo 
ne žurnalas, o pagrindinis oku
puoto krašto dienraštis, netu
rėjęs nieko bendra su atei
tininkais. To dienraščio atkar
poje ir ėjo minėts Ramono vei
kalas , sukėlęs pasipiktinimą 
ta rp Marijampolės mokytojų, 
atpažinusių save romano vei
kėjų gretose. 

Kęs tu t i s K e b l y s 
Baton Rouge, LA 

AR VAŽIUOSIME | 
MASKVĄ? 

Visi sako, kad ne. Aš sakau 
— važiuoti. Tik klausimas, ar 
prezidentui, ar pavaduotojams? 
Kodėl taip sakau? Mes esam to
kie mažučiukai, kad mūsų da
lyvavimas minėjime yra be
reikšmis. 

Nuo rusų labai daug nu
kentėjom. Žydai nuo vokiečių 
daug nukentėjo. Žydai šaukia, 
kad neužmirštume holokausto. 
Ką jie tuo laimi? O vis tik jiems 
naudinga su vokiečiais gražiai 
sugyventi. Ką mes laimėsim 
rodydami rusams neapykantą? 
Jei mes kam įdomūs, iš mūsų 
elgesio tik nusišypsos. Kai 1944 
m. turėjom apsispręsti ar bėg
ti, ar nebėgti iš Lietuvos, rami-
nomės, kad Amerika neleis ru
sams kankinti lietuvių tautos. 
Ar mes tada nebuvome naivūs? 

Mūsų karta, kuri nuo rusų 
nukentėjo, baigia išnykti. Nau
jom kartom, manau, mūsų iš
gyvenimai tikrai neįdomūs. Gy
venimo sąlygos mums pataria 
— norim ar nenorim, su rusais 
sugyventi. Kad mūsų atstovai 
nedalyvaus Maskvos šventėje, 
gal tik V. Putin žinos. Pasaulis 
tikrai mūsų nepasiges. Ir ką 
laimėsim? 

Mūsų kaime sakydavo: 
„Vakar buvo šakar-makar, o 
jau šiandien, tai ne vakar". 

A l b i n a s G r i g a i t i s 
Chipley, FL 

MEACULPA!-Arba 
atsakymas Tomui Kirvaičiui 

Perskaičiusi Jūsų atsaky
mą į mano laišką („Draugas" 
vasario 2 d.), matau, kad tikrai 
nesupratau, nei Jūsų paveiks
lo, nei atsakymo... 

Galvoju, jeigu nutapyta 
kiaulė (dar jai an t uodegos už
dėti Gedimino stulpai), tai ir 
yra kiaulė. Tik kodėl tai pava
dinta „Vasario 16"? Mano men
kas protelis neišneša ir nesu
pranta tų didžių idėjų, apie ku
rias kalbate. Turbūt reikia tu
rėti doktoratą... 

..Mea culpa, mea maxima 
culpa" — į krūtinę nusižeminus 
mušuos — kaip toj komp. Si-
riiaus giesmėj!.. 

D a n u t ė S t anka i ty t ė 
Oak Lawn, IL. 

1 šaukštas alyvų aliejaus 
1 šaukštelis cukraus 

Nuimti viršutinius kopūsto 
lapus. Kopūstą supjaustyti pail
gomis juostelėmis, sudėti į 
dubenį, pabarstyt i druska ir 
pamaigyti šaukštu (geriausiai 
t inka medinis). Pusvalandį pa
laikyti, kol kopūstai truputį su
minkštės. Nuspausti atsiradusį 
skystį. Obuolius nulupti ir su
tarkuoti stambia tarka. Sudėti į 
kopūstus, kartu su razinomis, 
cukrumi, uogiene, supilti aliejų. 
Viską gerai išmaišyti. 

•Užuot uogienės galima 
įpilti 2 šaukštus citrinų sulčių 
arba 1 šaukštą balto acto. 

J u o d ų j ų r i d i k ų sa lo tos 

1 vidutinio dydžio juodasis 
ridikas 

2 vid. dydžio morkos 
1/2 šaukštelio druskos 
4 šaukštai sumažinto riebu

mo majonezo 
1 šaukštas aliejaus 
Ridiką nuplauti ir sutar

kuoti burokine tarka. Morkas 
nuskusti ir taip pat sutarkuoti. 
Sudėti į dubenį, užberti druska, 
išmaišyti ir palaikyti apie 20 
min., kad sumažėtų ridiko kar
tumas. Po to atsiradusį dubeny
je skystį nuvarvinti ir nu
spausti. Sudėti majonezą, su
pilti aliejų ir gerai išmaišyti. 
Šios salotos labai tinka prie 
raudonos mėsos. 

R a u g i n t ų kopūs tų 
sa lo tos 

1 (16 uncijų, 1 sv., dydžio) 
skardinukė arba stiklainis rau

gintų kopūstų 
1/4 puod. supjaustytų rau

donųjų ridikėlių 
1 nedidelis svogūnas, sutar

kuotas 
2 šaukšteliai alyvų aliejaus 
1/4 puod. obuolinio acto (ci-

dar vinegar) 
1 šaukštelis kmynų sėklų 

(caraway seeds) 
Raugintus kopūstus nuvar

vinti , dukart perplauti šal tu 
vandeniu ir gerai vandenį nu
spausti. Sudėti likusius produk
tus, gerai išmaišyti ir palaikyti 
šaldytuve bent 4 vai., kol vi
siškai atšals. 

Spanguolių p y r a g ė l i a i 

1 dėžutė paruoštų „yeUow 
cake mix" miltų (nesvarbu, ku
rios firmos) 

1 kiaušinis 
1/4 puod. „canola" aliejaus 
1/3 puod. vandens 
1 puod. džiovintų span

guolių (cranberries) 
1/2 puod. kapotų graikinių 

riešutų (walnuts) 
1/2 šaukštelio cinamono 
Įkaitinti orkaitę iki 375° F. 

Riebalais patepti 9"xl3" dydžio 
kepimo indą. Dubenyje sumai
šyti visus produktus, išskyrus 
spanguoles ir riešutus — tešla 
bus tiršta. Įmaišyti uogas ir rie
šutus, sukrėsti į paruoštą kepi
mo indą ir išlyginti vienodu 
sluoksniu. Kepti 25-30 min. 

Iškepęs pyragas bus truputį 
papuręs, bet vesdamas sukris. 
Išėmus iš orkaitės, atvėsinti ant 
metalinių grotelių ir aptepti 
(galima ir be to apsieiti). 

Aptepimas 

1 puod. malto cukraus 
2 šaukštai pieno 
1 šaukštelis citrinų sulčių 
Viską sumaišyti ir aptepti 

pyragą. Kai atvės, supjaustyti 
nedideliais ketvirtainiukais. 

Bulvių i r g r y b ų a p k e p a s 

4 „riekelės" rūkytų lašinu
kų (bacon) 

1 vidutinio dydžio svogūnas, 
smulkiai sukapotas 

3/4 puod. riekelėmis su
pjaustytų šviežių grybų 

2 didelės sutarkuotos bulvės 
1 šaukštelis sukapotų pe

tražolių 
1/4 puod. pieno 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
2 šaukštai alyvų aliejaus 

Lašinukus supjaustyti nedi
deliais gabaliukais, sudėti į kep
tuvę ir maišant pakepinti, kol 
pradės ruduoti. Sudėti svogūną 
ir grybus. Pakepinti, kol svogū
nas suminkštės. Nuimti nuo 
ugnies. 

Dubenyje sumaišyti su 
tarkuotomis bulvėmis, druska ir 
visais kitais produktais. Kep
tuvėje įkaitinti aliejų, sukrėsti 
tešlą ir kepti, vieną kartą ap-
verčiant, kol bulvės bus iškepu
sios ir abi pusės gražiai paru
davusios. 

Pa s t aba . Vietoj lašinukų, 
galima pavartoti kumpio gaba
lėlius arba kurią kitą virtą 
mėsą, taip pat ir sūrį-
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PASLAUGOS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIM VS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 met;:i 
Off. Mgr. Aukse S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 \Vest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

GREIT PARDUODA 
-Sfc Landmark 

properties 
Bus. 773-229-8761 
Res. 708-425-7160 
Mobil 773-590-0205 
Pager 630-314-4330 

RIMAS STANKUS 
• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant 
paskolą 
• Pensininkams nuolaida 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsiu, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; ..sidings". 

..soffits". ..decks". ..gutters'.plokšti 
ir ..shingle" stogai: cementas. 

dažymas. Turiu ilarbo draudimu. 
S. Benetis. tel. 630-241-1912 

SIŪLO DARBA 

• TAILORS 
• SEAMSTREESSES 

FULL TIME. SOME EXPERIENCE 
HELPFUL. MUŠT SPEAK SOME 

ENCLISH. 
CALL HELEN 630-495-4477 — 

MON. THRU SAT. 

IŠNUOMOJA 

Prie M a r q u e t t e Park 
išnuomojamas naujai dekoruotas 

2 kamb. butas su apšildymu. 
naujais virtuvės įrengimais ir oro 

kondicionieriumi. Kaina $430. 
Tel. 708-275-2070. 

VVood ridge išnuomojami 
-2 mieg. naujai suremontuoti 

butai. 1 mieg.— $607; 
2 mieg. — $682. 

Tel. 630-910-0644, Janą. 
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Pasaulio naujienos 
(ftemiarsis AFP, fisuters, AP. tnjertax. ITAR-TASS, BNS 

iiraų agenSSvt pranešimais) 

EUROPA 

-
MADRIDAS 
Europos Komisijos pirmi

ninkas Jose Manuel Barroso 
pirmadienį ispanams pareiškė, 
jog jų sprendimas surengti pir
mąjį visuotinį referendumą dėl 
Europos Sąjungos (ES) konsti
tucijos gali nulemti šios sutar
ties likimą ir kitose šalyse. J. M. 
Barroso atvyko į Ispaniją pagel
bėti valdančiai Socialistų parti
jai įveikti rinkėjų apatiją bei 
agituoti tart i „taip" per referen
dumą dėl ES konstitucijos, ku
ris vyks vasario 20 d. 

KIJEVAS 
Ukrainos vyriausybė įparei

gojo generalinę prokuratūrą pa
tikrinti visų per visą ekonomi
nių reformų šalyje laikotarpį 
privatizuotų objektų išvalstybi-
nimo teisėtumą. „Prokuratūra 
įpareigota tai atlikti iki vasario 
14-osios, kad vyriausybė galėtų 
susidaryti bendrą vaizdą, kaip 
šalyje vyko privatizacija", pra
nešė premjerė Julija Tymošen-
ko. J i taip pat informavo apie 
ministrų kabineto sprendimą 
atšaukti parlamentui svarstyti 
pateiktą valstybinę privatizavi
mo programą, kad per mėnesį 
galėtų pateikti naują. 

LONDONAS 
Britanijos ministras pirmi

ninkas Tony Blair antradienį 
pavadino Iraną terorizmo glo
bėju ir paragino Islamo Respu
bliką įvykdyti ES reikalavimus 
atsisakyti numanomo branduo
linio ginklo kūrimo. „Jis tikrai 
remia terorizmą. Dėl to nėra vi
siškai jokių abejonių", sakė T. 
Blair viename parlamento ko
mitete, pri tardamas JAV prezi
dento George W. Bush nuomo
nei, kad Iranas yra svarbiausias 
terorizmo rėmėjas pasaulyje. 
„Labai tikiuosi, kad jei mums 
pavyks pasiekti pažangą Arti
muosiuose Rytuose, Iranas su
voks, kad jam priklauso įsipa
reigojimai prie to prisidėti, o ne 
trukdyti", sakė britų premje
ras. 

TBILISI 
Grupė JAV federalinio ty

rimų biuro (FTB) žinovų atvyko 
antradienį į Tbilisi dalyvauti 
ekspertizėje t iriant bylą dėl ša
lies ministro pirmininko Zurab 
Žvanija mirties. Bylą dėl minis
tro pirmininko tragiškos mirties 
tiria Gruzijos generalinė proku

ra tūra . Kitą dieną po premjero 
mirt ies žinovai pareiškė, kad 
mirties priežastis — apsinuodi
j imas smalkėmis. Tačiau netikė
ta premjero mirtis sukėlė dau
gybę gandų ir abejonių. Raul 
Jusupov — Z. Žvanija draugo, 
kuris žuvo drauge su juo, tėvas 
pareiškė, kad netiki oficialia 
versija. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos Valstybės Dūmos 

pirmininko pavaduotojas, atsto
vaujantis komunistų frakcijai, 
Valentin Kupcov mano, kad už 
komunistų siūlomą nepasitikė
jimą vyriausybe gali balsuoti 
130-150 deputatų. Kad būtų ga
lima vyriausybei paskelbti ne
pasitikėjimą, būtini ne mažiau 
kaip 226 balsai. J i s pažymėjo, 
jog Valstybės Dūmos posėdyje 
deputatai komunistai reikalaus 
šiuo klausimu surengti slaptą 
balsavimą. Tuo ta rpu Dūmos 
pirmininkas Boris Gryzlov įsi
t ikinęs, kad dauguma žemųjų 
rūmų deputatų nepritars siūly
mui atleisti Michail Fradkov 
ministrų kabinetą. 

vizų režimo nori kaip atlygio už 
savo paramą Irako kare, nors ir 
neatitinka visų reikalavimų, 
taikomų JAV Vizų atsisakymo 
programos (VAP) dalyviams. 
Lenkijos prezidentui Aleksandr 
Kwasniewski JAV vizų reikala
vimų sušvelninimas lenkams 
tapo asmenine kova — šį klau
simą jis buvo iškėfęs per susiti
kimus su JAV prezidentu Geor
ge W. Bush. Tačiau JAV parei
gūnai sakė, kad JAV nesušvel
nins VAP reikalavimų, tačiau 
padės Lenkijai juos įvykdyti. 

ARTIMIEJI RYTAI 

L. JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV prezidentas George W. 

Bush Kongresui pateikė griež
čiausią biudžeto projektą per vi
są savo prezidentavimo laiko
tarpį. Projekte numatoma smar
kiai apkarpyti vidaus išlaidas ir 
milžinišką deficitą 2006 m. su
mažinti iki 390 mlrd. JAV do
lerių, arba 3 proc. bendrojo vi
daus produkto (BVP). Pagal 
2.57 trilijono JAV dolerių vertės 
projektą sumažinta arba iš
b r auk t a apie 150 federalinių 
programų, nors išlaidas gyny
bai, neskaičiuojant išlaidų Ira
kui ir Afganistanui, norima pa
didinti 4.8 proc. Biudžeto pro
jekto svarbiausias aspektas yra 
apribotos vidaus išlaidos. „Dir
žų susiveržimu" norima spręsti 
didžiulio biudžeto deficito, išau
gusio per pirmąją G. W. Bush 
kadenciją, problemą. 

JAV vyriausybė nesušvel
nins standartų, kuriuos turi ati
tikti Lenkija, norinti dalyvauti 
programoje dėl užsieniečių at
vykimo į Ameriką be vizų, sakė 
JAV pareigūnai. Lenkija naujo 

RHIYADH 
Su „ai Qaeda" susijusi ira

kiečių kovotojų grupuotė pri
siėmė atsakomybę už antradie
nį prie Irako armijos naujokų 
centro Baghdad savižudžio 
sprogdintojo įvykdytą išpuolį, 
per kurį žuvo mažiausiai 21 
žmogus. Pareiškimo, kuris buvo 
paskelbtas viename islamistų 
tinklalapyje, autentiškumo pa
tikrinti neįmanoma. 

JERUZALĖ 
Izraelio premjeras Ariel 

Sharon paskelbė, kad Izraelis 
sustabdys karines operacijas 
prieš palestiniečius. „Izraelis 
nutrauks savo karinius veiks
mus prieš palestiniečius visose 
teritorijose", sakoma A. Sharon 
pareiškime, kuris paskelbtas 
pasibaigus Egipte vykusiam is
toriniam viršūnių susitikimui 
su palestiniečių prezidentu 
Mahmoud Abbas. Jis taip pat iš
reiškė viltį, jog su M. Abbas pa
siektas susitarimas nutraukti 
smurtą atves į naują taikos Ar
timuosiuose Rytuose erą. Savo 
ruožtu palestiniečių vadovas 
paskelbė apie formalų susitari
mą nutraukti smurto veiksmus 
Artimuosiuose Rvtuose. 
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AZIJA 

MANILA 
Pietvakarių Filipinuose po 

sukilėlių, reikalavusių perkelti 
sulaikytą separatistų vadovą, 
surengtos pasalos kilus mūšiui, 
žuvo beveik 50 kareivių ir 
musulmonų kovotojų. Kariuo
menė pasiuntė papildomas pajė
gas. Maždaug 3,000 karių kovo
ja su šimtais „Abu Sayyaf" — 
nedidelės grupuotės, susijusios 
su „ai Qaeda" — sukilėlių išsi
vadavimo fronto armija. 

Darbuotojams — etikos elementorius 

Atkelta i š 1 psl. 
straipsniai etikos temomis, mo
komoji medžiaga, videofilmai ir 
k.t. 

VRM Valstybės tarnybos de
partamento direktorius Osval
das Šarmąvičius per šios tarny
binės etikos mokymo priemonės 
pristatymą antradienį pabrėžė 
jos poreikį. 

„Ši tema yra labai aktuali 
visiems 55,000 valstybės tar
nautojų. Į valstybės tarnybą 
žmonės paprastai ateina gerai 
pasiruošę profesionaliam dar
bui, su tam tikru žinių bagažu, 
patirtimi, bet žymiai silpniau 
pasiruošę realiems gyvenimo iš
bandymams", aiškino O. Šar
mąvičius. 

Pasak jo, etikos standartų 

nežinojimas ir nesilaikymas bei 
nesugebėjimas derinti viešuo
sius ir privačius interesus truk
do tarnautojams daryti profesi
nę karjerą. 

„Egzistuoja problema, kad 
žmonės arba nežino, arba galvo
ja , jog tai nėra taip svarbu. 
Daug pavyzdžių rodo, kad šių 
dviejų dalykų neįvertinimas ga
li labai radikaliai pakeisti ir ko
legų, ir visuomenės požiūrį į vie
ną a r kitą valstybės tarnauto
ją", sakė O. Šarmąvičius. 

STT korupcijos prevencijos 
valdybos viršininkas Kęstutis 
Zaborskas mano, kad kiekvie
nas valstybės tarnautojas turė
tų išklausyti specialų mokymo 
apie etiką kursą. 

„Mes siūlome ir daba r 

įtraukėme į rengiamą Naciona
linės kovos su korupcija progra
mos projektą, kad šis mokymas 
būtų privalomas valstybės tar
nautojams ir kad jie turėtų lai
kyti atestacijos egzaminą, kuris 
sudarytų tam tikrą pirmenybę 
kylant profesinės karjeros laip
tais. Tokiu atveju bus motyvaci
ja tiems žmonėms patiems mo
kytis", sakė K. Zaborskas. 

Pareigūno manymu, toks 
mokymas turėtų būti valstybės 
rūpestis ir kaip daugelyje pa
saulio šalių turėtų būti finan
suojamas iš valstybės biudžeto. 

Jis nesiryžo spėti, kiek laiko 
reikėtų 55,000 valstybės tar
nautojų baigti tokius kursus. 

Tarnybines etikos mokoma 
daugelyje Europos valstybių. 

Žaliavos stygius „Mažeikių naftoje" — „jukos" problemų pasekmė 

Atkelta i š 1 psl. 
kai žaliavos tiekimas sustabdy
tas „Mažeikių naftą" įsigijus 
bendrovei „Jukos". 

Tuo tarpu žlungančio Rusi
jos naftos susivienijimo vadovas 
pareiškė, kad „Jukos" kol kas 
nėra pasirengęs atsisakyti pel
ningai dirbančios „Mažeikių 
naftos" valdymo ir užtikrino, 
kad bendrovė pajėgi užtikrinti 
naftos tiekimą „Mažeikių naf
tai". 

„Mes užtikrinome preziden
tą, kad 'Jukos' nori rasti geriau
sią Lietuvos ir mūsų bendrovės 
in teresus atit inkantį sprendi
mą. Tikiu, kad Lietuvos Vyriau
sybei ir 'Jukos' pavyks per ke
lias savaites ar mėnesius pa
siekti stisitarimų", po susitiki
mo su Lietuvos prezidentu Val
du Adamkumi sakė „Jukos" val
dybos pirmininkas Steven The-
ede. 

Okio ministrą Viktorą Us-

paskichą S. Theede informavo, 
kad Rusijos valdžiai nacionali
zavus pagrindinį naftos gavybos 
padalinį „Juganskneftegaz", 
„Jukos" ir toliau pasirengusi 
garantuoti naftos tiekimą, jei 
nepraras dar dviejų naftos ga
vybos įmonių „Samaranefte-
gaz" ir „Tomskneft". 

„Mažeikių nafta" dirba va
dinamuoju „karštuoju režimu", 
kai įrenginiai veikia, tačiau naf
ta neperdirbama. 

Nacionalinės a t rankos į 
Euroviziją organizatorių kom
petenciją nusprendę patikrinti 
du vaikinai apstulbo — jų pa
siųsta daina, kurią iš tikrųjų at
lieka popmuzikos karaliumi ti
tuluojamas Michael Jackson, 
buvo at r inkta varžytis dėl teisės 
atstovauti Lietuvai. 

Kaip pranešė interneto por
talas „Delfi", du jaunuoliai 
atranką į „Euroviziją" rengian
čiam Lietuvos nacionaliniam 
radijui ir televizijai elektro-ni-
niu paštu nusiuntė M. Jackson 
atliekamą kūrinį „Ben" mp3 
formatu bei neva šį kūrinį at
liekančios išgalvotos daininin
kės Justės Kliauzaitės paraišką 
dah/vauti konkurse- „Mes ga
lėjome išsirinkti visai nežinomo 
atlikėjo nežinomą kūrinį, tačiau 
norėjosi patikrinti rengėjų mu
zikinį išprusimą. Draugo įtikin
tas, parsisiunčiau iš interneto 
Michael Jackson dainą 'Ben', 
pervadinau ją į *You' ir daina 
tapo 'įrašyta'", — pasakoja vie
nas iš šio sumanymo dalyvių. 
Pokštininkų pavardžių „Delfi" 
neskelbia. 

Dainą „Ben" M. Jackson 
įrašė savo solinės karjeros 
pradžioje 1972 metais. J i buvo 
užkopusi į pirmą tų metų JAV 
populiariausių dainų dešimtuko 
vietą. 

Paskut inę paraiškų dieną 
naujieji nežinomos atlikėjos 
„prodiuseriai" per 15-20 minu
čių sukūrė dainininkės biog
rafiją, o kar tu su ja nacionali
nės konkurso atrankos organi
zatoriams nusiuntė ir britų 
atlikėjos Lolly, išgarsėjusios 
prieš keletą metų Britanijoje, 
fotografiją. Dviejų vyrukų dar
bas niekais nenuėjo — organi
zatoriai „dainininke" ir , jos at
likta" daina susidomėjo. 

„Praėjo mėnuo ir Ju s t ė 
sulaukė laiško iš Jono Vilimo, 
LTV muzikos laidų prodiuserio 
bei lietuviškos Eurovizijos koor
dinatoriaus. Prieš tai J. Vilimas 
Justės nesėkmingai ieškojęs te
lefonu, laiške teiravosi, kada 
Justė galėtų koncertuoti LRT 
'Dainų dešimtuko' metu. Justei 
buvo siūlomos kelios datos — 
kad tik pavyktų pasirodymas", 
— pasakoja jaunuoliai. 

Atranką stebintys melo
manai popkaraliaus balsu 
giedančią atlikėją televizijos 
ekrane turėjo išvysti sausio 22 
dieną, šeštadienį. „Atlikėja — 
neegzistuojanti, daina — M. 
Jackson, pristatytas kompozito
rius — sugalvotas, nuotrauka 
— iš interneto. Nesuprantu , 
kokiais kriterijais vadovaujasi 
rengėjai, parinkinėdami daly
vius", — stebėjosi organizatorių 
kompetenciją tikrinę jaunuo
liai. 

LTV laidų prodiuseris J . 
Vilimas, išgirdęs, kad atlikėjos 
Justės Kliauzaitės iš tiesų nė
ra, o jos į atranką įtraukta dai
na yra M. Jackson at l iktas 
kūrinys, nustebo. ,Aš šitos in
formacijos neturiu. Jeigu jūs 
tokią informaciją tur i te , ta i 
duokite mums — mes ją oficia

liai pranešime ir diskvalifikuo
sime. Aš visų M. Jackson dainų 
nežinau, bet jeigu yra taip kaip 
jūs sakote, tada reikėtų pasi
žiūrėti", — sakė J. Vilimas. 

LTV7 darbuotojas tikino, kad 
atsiųsta „You" daina atranką 
organizuojantiems „Justės — 
M. Jackson" atliekamams kūri
nys nesukėlė įtarimų. Naciona
linės atrankos į Euroviziją koor
dinatorius aiškino, kad šiemet 
ją organizuojantis Lietuvos na
cionalinis radijas ir televizija 
nusprendė suteikti didžiausias 
galimybes pasireikšti visiems 
to pageidaujantiems dalyviams, 
todėl speciali dalyvius atren
kant i komisija nebuvo sudary
ta. J is pridūrė, kad dalyvius į 
a tranką šiais metais parenka 
tiesiog LTV laidos „Dainų de
šimtukas" kūrybinė grupė. 

Pasak J. Vilimo būta „keis
tų melodijų", kurios buvo at
mestos. Tačiau tokių dainų, ku
rios būtų kėlusios įtarimų, kad 
jos yra nuplagijuotos ar perdai
nuotos, anot J. Vilimo, dalyvius 
atrinkę LTV darbuotojai neuž
tiko. „Matot, tų tūkstančių ir tų 
dešimties tūkstančių dainų, ku
rios skamba visame pasaulyje, 
aš nežinau koks žmogus gali 
žinoti. Aš to nesugebu. Galbūt 
yra Lietuvoje toks, kuris žino 
visas rock, pop ir panašaus sti
liaus dainas, bet aš neįsivaiz
duoju", — sakė J. Vilmas. 

Išplatintame pareiškime 
išryškėjusi jaunuolių pokštą 
LTV įvertino kaip nepagarbą 
konkursu besidomintiems me
lomanams bei jame dalyvaujan
tiems rimtiems muzikantams. 
, Apmaudu, kad tokie pavieniai 
išpuoliai menkina ir Lietuvos 
vardą visos Europos muzikinia
me pasaulyje", — rašoma pa
reiškime. 

LTV tvirtina siekusi, kad 
konkurse galėtų dalyvauti kuo 
didesnis norinčių skaičius, kad 
net ir menkiausias ta len tas 
galėtų sužibėti šalies ar net 
Europos mastu. Dėl šios prie
žasties nacionalinės Eurovizijos 
a t rankos organiztoriai teigia 
maksimaliai atsisakę įvairių 
biurokratinių procedūrų ir lei
do teikti paraiškas elektroniniu 
būdu, kuo „nešvariais tikslais 
galėjo pasinaudoti tik negarbin
gi asmenys". 

Tai ne pirmas kar tas , kai 
lietuvišką Eurovizijos atrankos 
filtrą praeina pavogtos ar neo
riginalios dainos. Prieš keletą 
metų kilo skandalas, kuomet į 
atranką patekusios ir joje daly
vavusios grupės „BAvarija" at
liekama daina tik vėliau buvo 
pripažinta neatitinkanti reika
lavimų ir buvo diskvalifikuota. 

Prieš devynerius metus 
pradėjusią Lietuvos dalyvavimo 
konkurse „Euroviziją" istorija 
sunku pavadint sėkminga — 
aukščiausia Lietuvos atstovų 
užimta vieta buvo 13—ta. 
Pastarasis lietuvių pasirody
mas konkurse irgi nebuvo džiu
gus — Lino ir Simonos duetas 
2004 metais nepateko į finalą. 

BNS 

Pristatyta knyga apie skulpotorių 
Nacionalinės kultūros ir meno 

premijos laureatas, skulptorius 
Leonas Strioga pakvietė savo 
bičiulius į 75 jubiliejaus popie
tę, rengiamą Nacionaliniame 
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jaus Muzikos salėje. Renginyje 
visuomenei pristatyta Leono 
Striogos monografija-albumas. 

Praėjusių metų pabaigoje 
išleista knyga „Leonas Strioga" 
sausio 24 d. vykusiame Lietu
vos gražiausių knygų konkurse 
buvo įvertinta II premija. Šį lei
dinį sudarė ir tekstus parašė dr. 
G. Jankevičiūtė, knygos daili
ninkas — E. Karpavičius, foto
grafas — Kęstutis Stoškus. 

Gimtadienio popietėje, be 
knygos leidėjų, dalyvavo poetas 
Robertas Keturakis, meno

tyrininkė Vida Mažrimienė, bir
bynininkas Narutis Baginskas. 

L. Strioga gimė 1930 m. va
sario 1 d. Anykščių rajono, Me-
džiočių kaime. Skulptūrą jis 
studijavo Lietuvos valstybinia
me dailės institute bei Lenin
grado I. Repino dailės institute, 
nuo 1959 m. gyvena Kaune. Pa
rodose dalyvauja nuo 1958-ųjų, 
kuria portretus, figūrines kom 
pozicijas, dekoratyvines skuip 
turas, mažąją plastiką. Medis 
— pagrindinė jo kūrybos me
džiaga. L. Strioga buvo apdova
notas valstybine aukščiausio 
laipsnio kultūros ir meno sti
pendija. Soros šiuolaikinio me
no centro stipendija ir kitais ap
dovanojimais. 

El ta 
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KOSTAS EIDUKONIS 
Mirė 2004 m. gruodžio 24 d. Kūčių dieną. Paliko mus 

skausmingam liūdesy. Palaidotas gruodžio 27 d. Tucson. 
AZ, Holy Hope Mausoleum, artumoj anksčiau tragiškai 
žuvusios dukros Birutės. 

Dėkojame už išreikštas užuojautas per spaudą, telefo
nu, raštu ir šiltais asmeniniais suraminimais. Dėkingi 
esame už aukas labdarai ir šv. Mišių intencijai. Nuoširdi 
padėka priklauso, mieliems mūsų Tucsono draugams, ku
rie su didele meile ir nuoširdumu prisidėjo prie šių laido
tuvių. Didelė padėka Monikai Tautvaišienei Krikščiū
nienei, kuri valandų bėgy atskubėjo iš San Diego ir su di
dele meile guodė ir globojo mane. 

Tad visiems nuoširdus ačiū. 

L iūd in t i A ldona E i d u k o n i e n ė ir sūnus Kęs tu t i s 
su še ima 
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„DRAUGĄ" atminkime savo testamente. 

Kompiuteris mokosi žaisti 
Sukurtas kompiuteris, ku

ris stebi „žirkles, popierių ir 
akmenį" žaidžiančius žmones ir 
vėliau bando juos pamėgdžioti. 
Gali būti, kad ateityje šio pa
siekimo pagrindu bus sukurti 
specialūs robotai, išmoksiantys 
pastebėti įsibrovėlį ar atlikti 
svarbius bei pavojingus darbus. 

D. Britanijos mokslininkų 
sukurtas „CogVis" mokosi žais
ti vaikišką žaidimą ieškoda
mas bendrų bruožų įrašytoje 
vaizdo ir garso medžiagoje. Vė
liau kompiuteris pats sukuria 
savo hipotezės apie žaidimo tai
sykles. 

Skirt ingai nei j au seniai 
žinomos dirbtinio intelekto (DI) 
programos, kurios bando atkar
toti žmonių veiklą pagal griež
tai apibrėžtas taisykles, „Cog
Vis" bus mažiau ribojamas, mo
kysis stebėdamas judesius, sa
kė mokslininkai. 

Senesnis kompiuterių mo
kymo būdas kupinas proble
mų, nes skaitmeninė mašina 
pasimeta susidūrus su situaci
ja, neaprašyta taisyklių rinki
nyje, bei kai kuriamos naujos 
taisyklės. 

„Sistema, galinti stebėti 
įvykius, kurių scenarijus ne
prognozuojamas, mokytis ir 
dalyvauti veiksme taip, kaip tai 
darytų vaikas, yra beveik 
Šventasis Gralis DI srityje. Gal 
mes dar nepasiekėme šio tikslo, 
tačiau, manau, šiek tiek link jo 
pasistūmėjome", — sakė uni
versiteto mokslininkas Derėk 
Magee. 

Sistema pirmą kartą buvo 
demonstruojama per birtų 
kompiuterininkų bendruome
nės renginį 2004 metu gruodį. 
Jai buvo skirtas prizas už pa
žangą kompiuterių intelekto 
srityje. „CogVis" stebėjo žmo
nes savanorius, žaidusius 
„žirklių, popieriaus ir akmens" 
versiją su kortelėmis, kuriose 
buvo nupieštos žirklės, popie
riaus lapas arba akmuo. Jų 
taip pat buvo paprašyta pa-

UKRAINA 
APSIGYNĖ 

Atkelta iš 3 p s l . 

Baigusi ekonomikos moks
lus Čikagos universitete, dirbo 
įvairiose firmose, o 1991 m. dir
bo vienoje Amerikos firmoje 
Kijeve. Ištekėjo 1998 m. Ji buvo 
pirma, kuri pastebėjo vyro ap-
nuodijimą. Pagal KGB stilių. 
Katerina buvo apkaltinta špi
onažu Katerina iškėlė šmeižto 
bylą ir laimėjo. Jos prašymas 
gauti Ukrainos pilietybe buvo 
atmestas. 

skelbti kada jie laimi ir kada 
žaidime būna lygiosios Keletą 
žaidimų stebėjęs kompiuteris 
vėliau pats be klaidų pagal iš
trauktas korteles galėjo skelbti 
apie žaidimo baigtį. 

Kitas „CogVis" grupės na
rys Chris Needham sakė. kad 
jų sukurtas vaizdo procesorius 
veiksmus analizuoja atskir
damas judesius ir neaktyvumo 
periodus, o tada išskiria bruo
žus pagal spalvą ir tekstūrą. 
Suderinus išskirtą informaciją 
su garsu, sistema kuria hipo
tezes apie žaidimo taisykles. 

..Tai buvo labai įspūdinga. 
Neretai norisi į ką nors nu
kreipti kamerą ir leisti kompiu
teriui interpretuoti matomą 
vaizdą", — sakė Portsmutn uni
versiteto (D. Britanija I moksli
ninkas Max Bramer. Jo teigi
mu, „CogVis" ateityje gali būti 
panaudotas daugybei darbų 
atlikti. 

Jis mano, kad kompiuteris 
kada nors, pasinaudodamas šia 
technologija, galėtų išmokti pa
stebėti įsibrovėlį filmuotoje- me
džiagoje arba kontroliuoti ro
botą, atliekantį kokį nors svar
bų darbą, kurio negali atlikti 
žmogus. „Tai labai gera pra
džia, o jos veikimo būdas netgi 
beveik paslaptingas", — sakė 
M. Bramer. 

Londono Imperatoriškojo 
universiteto DI ekspertas Step-
hen Muggleton sakė, kad „Cog
Vis" apjungia skirtingas DI ty
rimo šakas — nuo vaizdo ana
lizės iki logikos programavimo. 
..Rezultatas — aiški planinga 
teorija, sudaryta pagal vaizdo ir 
garso informaciją", — sakė 
mokslininkas. Tačiau jis mano, 
kad kur kas sunkiau bus pri
versti sistemą išmokti sudė
tingesnių dalykų: „Butų įdomu 
sužinoti, ar tas pats būdas 
suveiks analizuojant ir sudė
tingesnius žaidimus — pavyz
džiui, kryžiukus — nuliukus ar 
netgi pradinukų lygio šaškes" 

(Iš s p a u d o s 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE* 

ČIKAGOS IR APYLINKIŲ Nekal
to Prasidėjimo Mergelės Mari
jos seselių rėmėjai maloniai 
kviečia dalyvauti kovo mėn. 6 d. 
metinėje šventėje-vakarienėje. 
2 v.p.p. šv. Mišios tėvų jėzuitų 
koplyčioje, kurias, uš gyvus ir 
mirusius narius, aukos kun. 
Kęstutis Trimakas. Giedos 
Margarita ir Vaclovas Momkai. 
Vargonais gros muz. Jū ra tė 
Grabliauskienė. 3 v.p.p. Jauni
mo centro salėje kalbės ses. 
Margarita Bareikaitė, kuri at
vyksta iš Putnamo. Šventėje 
dalyvaus seselės Laimutė ir 
Danutė iš Lemonto. Meninę 
dalį atliks sol. Vilija Kerelytė, 
jai akompanuos A. Barniškis. 
Po to bus vakarienė. Pakvie
timus į šventę galite įsigyti 
„Seklyčioje" arba tel.: 708-301-
2413, 773-585-3570. Savo daly
vavimu paremsite taip svarbius 
seselių darbus Amerikoje ir 
Lietuvoje. 

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų kaimo kapela „Jaunu
mėlis" atvyksta į Čikagą. 
Jaunas ir įdomus kolektyvas 
koncertuos Jaunimo centre ko
vo 13 d., sekmadienį. Koncertą 
rengia „Draugo" dienraštis. 
Atvykę į koncertą turėsite pro
gos pasidžiaugti talentingu 
Lietuvos jaunimu ir tuo pačiu 
paremsite seniausią lietuvišką 
dienraštį. 

VASARIO 16 D., TREČIADIENĮ, 
6:30 v.v. vyks tradicinis Vasario 
16-osios minėjimas Jaunimo 
centro kavinėje. Bus akademinė 
dalis, kur pagrindinę kalbą 
sakys ALTo pirmininkas advo
katas Saulius Kuprys. Meninę 
programą atliks folklorinis 
ansamblis „Kūmužėliai", va
dovė Neringa Aleksoms. Mote
rų klubas ruošia vaišes. 
Maloniai kviečiami visi. 

„DAINAVOS" CHORAS, vado
vaujamas Dariaus Polikaičio, 
atliks meninę programą sekma
dienį, vasario 13 d., 2 v.p.p. 
pagrindiniame Vasario 16-osios 
minėjime Marijos gimnazijos 
salėje. Lietuvos šauliai ir ra-
movėnai, 10 v.r. Lietuvos Ne
priklausomybės proga iškilmin
gai pakels vėliavas Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos 
aikštėje, dalyvaus lietuviškose 
Mišiose ir minėjimo programo
je. 10:30 v.r. pamaldos taip pat 
vyks Evangelikų liuteronų 
Tėviškės bažnyčioje ir 11 v.r. 
Ziono evangelikų liuteronų 
bažnyčioje. Visus kviečia ALTo 
Čikagos skyrius. 

VASARIO 16 D. PROGA, First 
Personai bankas vaišins savo 
klientus ir svečius pyragaičiais, 
kava ir lietuviškomis bande
lėmis su lašinukais. Šeštadienį, 
vasario 12 d., nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p. visuose banko skyriuose. 
Orland Parko skyriaus adresas 
yra 14701 Ravinia Drive. Banko 
skyriaus Čikagoje adresas 6162 
South Archer Ave., netoli Ra-
cine kepyklos. Šiame skyriuje 
taip pat vyksta Vinco Semaškos 
paruošta lietuviško liaudies 
meno parodėlė. Lemonto sky
riuje vyksta Baniutės Kronie-
nės ir Vandos Aleknienės lietu
viškų lėlių parodėlė. Lemonto 
skyrius yra Archer Ave. ir 123 
gatvės (kuri taip pat vadinama 
McCarthy Road) sankryžoje. 
Visi nuoširdžiai kviečiami apsi
lankyti, pasivaišinti ir paben
drauti su banko tarnautojais. 
Dėl informacijos skambinkite 
Rūtai Staniulienei tel. 630-257-
1400 

ČIKAGOS LIETUVIŲ MOTERŲ 
klubo narės skiria vasario mėn 
susirinkimą Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties pami
nėjimui, informuojant apie 
istorinius įvykius bei faktus. 
Bus meninė programa Vasario 

17 d., ketvirtadienį, klubo 
narės, viešnios ir svečiai rinksis 
„Seklyčioje", Čikagoje, drau
giškoje nuotaikoje prisiminti 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios įvykius. Programoje: vaiz
do juostos apie archeologę Ma
riją Gimbutienę, jos gyvenimą 
ir mokslinius atsiekimus per
žiūra. Pasisvečiavimas 11:30 
v.r., pietūs 12:30 v.p.p. Vietas 
rezervuoti pas Pranę Simano-
nienętel. 708-422-5937. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
minėjimas Brighton Parke 
įvyks vasario 20 d. 10 v.r. išk
ilmingos šv. Mišios, po Mišių 
sporto salėje vyks akademinė 
dalis, meninė programa ir vai
šės, vaikams žaidimai. Džiaugs
mingai švęsime Lietuvos ne
priklausomybę. Aukos bus ren
kamos JAV LB Krašto valdybai, 
kurios užduotis yra lietuvybės 
išlaikymas išeivijoje. Rengėjai 
Brighton Parko apylinkės LB 
valdyba. 

VASARIO 10 D., KETVIRTADIENI 
12 v.p.p. vyks Vasario 16-osios 
paminėjimo iškilmės. Prie Cicero 
miesto rotušės, 50 Ave. ir 25 Str., 
Jūrų šaulių kuopa iškels Lietu
vos vėliavą. Rengėjai, Cicero 
apylinkės LB valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius, kviečia lietuvius 
gausiai dalyvauti . Iškilmėse 
dalyvaus LR generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau-
noravičius, Cicero miesto tary
ba bei kiti miesto atstovai. 
Lietuvos vėliava plevėsuos prie 
miesto rotušės visą savaitę. 

VASARIO 13 D., SEKMADIENĮ, 
Šv. Antano bažnyčioje, 9 v.r. šv. 
Mišios, po Mišių parapijos salė
je bus akademinė programa. 
Paskaitininke - LR generalinio 
konsulo Čikagoje ekonomikos ir 
prekybos reikalų konsule Dan
girutė West. Po paskaitos para
pijos choras, vadovė Vilma 
Meilutytė, atliks meninę pro
gramą. Maloniai kviečiami lie
tuviai ir iš tolimesnių apylinkių 
atvykti į šią džiugią ir labai 
garbingą mūsų tautos šventę. 

LIETUVOS VYČIAI KVIEČIA 
švęsti Nepriklausomybės dieną. 
Renginys vyks vasario 20 d., 
The American Legion, Merrill-
vile Post 430, 7430 Broadway, 
Merrillvile, IN 46410. Pradžia 
12 v.p.p., programa prasidės 1 
v.p.p., pietums bus patiekti 
lietuviški patiekalai. Dėl infor
macijos ir rezervacijų skambin
ti: Joanna Rudzevičius 219-884-
2220, Birute Vilutis 219-322-
4533, Mildred Jagiella 219-996-
6516. Rezervacijos vyks iki va
sario 14 d. Rengėjai: Lietuvos 
Vyčiai, 82 skyrius; ALTo 
Indianos skyrius; East Chicago 
bendruomenė, Indiana ir kitos 
lietuviškos Šiaurės vakarų 
Indianos organizacijos. Visi 
kviečiami dalyvauti. 

ŠEŠTADIENI, VASARIO 12 D , 6 
v.p.p. Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos choras, 
kartu su kun. Jauniumi Kelpša, 
ruošia šventę Šv Valentino die
nos proga. Vyks loterija, žaidi
mai vaikams, įvairios varžy
bos. Gros A. Barniškio muzika, 
bus lietuviško maisto ir alaus. 
Visi kviečiami atvykti į Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapiją, 4420 S. Fairfield Ave. 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti į Ga
vėnios susikaupimą šeštadienį, 
vasario 12 d. Susikaupimą pra 
ves kun. Gedvamis, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų kapelionas Putname. Re
gistracija prasidės 8:30 v r. Bus 
klausoma išpažinčių Susikau
pimas baigsis šv. Mišiomis, 
kurios bus 4 v p.p. Prašome iš 

» 

Čiurlionio galerijoje Jauni
mo cent re vasario 11 dieną 
įvyks naujos parodos atidary
mas. Šį kartą žiūrovų dėmesiui 
pažintis su tapytoju, 1991 m. 
Lietuvos nacionalinės premijos 
laureatu Povilu Ričardu Vai
t iekūnu ir jo žmona, žinoma 
tekstilininke Birute Vaitiekū
niene. 

Menininkai iš Vilniaus 
(pastaruoju metu dažniau laiko 
praleidžiantys savo sodyboje 
Mardasavo kaime) pirmą kartą 
rodo savo darbus Amerikoje, 
nors Europoje jų darbai gerai 
žinomi. 

Lietuvoje daug menininkų 
šeimų. Su viena iš jų ir noriu 
supažindinti. 

Birutę Vaitiekūnienę meno 
gerbėjai pažįsta seniai. Baigusi 
Vilniaus dailės akademiją nuo 
1972 metų ji aktyviai pradeda 
dalyvauti parodose. Birutė dir
ba klasikinio gobeleno srityje. 
Jos darbai kabo Lietuvos prezi
dentūros svečių namuose, Mi
nistrų tarybos viešbutyje. Gra
žus Birutės austas gobelenas 
kabo Kauno muzikiniame teat
re, puošia Liuteronų bažny-

" Čiurlionio 
galerijoje 
čios altorių Kaune. Marijam
polės gimnazijai B. Vaitiekū
nienė išaudė V. Kudirkos, J. 
Jablonskio bei J. Basanavičiaus 
portretus. Nemažai dailininkės 
darbų turi įsigiję ir Lietuvos 
muziejai. 

Prieš metus Birutė susido
mėjo skiautiniais (ąuilt) ir jau 
po metų su savo darbais daly
vavo parodoje Paryžiuje. 

Tapytojas, profesorius 
(1994-2002 m. Vilniaus dailės 
akademijos Tapybos katedros 
vedėjas), dviejų sūnų - irgi dai
lininkų - tėvas, šešių anūkų se
nelis dailininkas P. R. Vai
tiekūnas apdovanotas ne vien 
tapytojo talentu. J i s puikus 
pedagogas, gerai plunksną val
dantis žmogus. Todėl, manau, 
niekas kitas geriau nepristatys 
Povilo - Ričardo Vaitiekūno, 
kaip jis pats: 

„Aš nesirungiu su Dievu. 
Tuo dažną kartą užsiima moks
linčiai, bet yra ir mokslinčių 
menininkų, kurie tai supranta 
ir taip nedaro. Aš tik pasaulį, 
Dievo sutvertą, vis naujaip 
mėginu vaizduoti. Aš gi nepa
jėgiu ir šapelio sutverti, kokio 

Amerikos Lietuvių Tarybos (ALTo) atstovas Washingtone dr. Ramūnas 
Kondratas viešėjo Lietuvoje, kur įteikė Lietuvos prezidentui Vaidui 
Adamkui studiją - Amerikos pabaltiečių veiklos strateginį planą. Tuo 
pačiu pasidalino su Lietuvos prezidentu išeivijos rūpesčiais. ALTas šiuo 
metu apjungia 17 išeivijos centrinių organizacijų ir išlaiko Jungtinio 
Amerikos Pabaltiečių Komiteto (JBANC) įstaigą Washingtone. Dr. Ra
mūnas Kondratas, JBANC Tarybos pirmininkas, bus pagrindinis kalbėto
jas Lietuvos Nepriklausomybės minėjime, vasario 13 d., 2 v.p.p. Maria 
gimnazijos auditorijoje. Marąuette Parke, Čikagoje. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti. 

anksto užsiregistruoti pas Ireną 
Polikaitienę, tel. 630-257-2022. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETU
VI Al) vasario 13 d., kviečiami į 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios dienų minėjimą su pietu
mis. Minėjimas prasidės 12 
v.p.p. PLC didžiojoje salėje. 
Pagrindinę kalbą sakys JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gus. Minėjime 

ir meninėje dalyje galės daly
vauti visi norintys, o dėl stalų 
rezervacijos, prašau skambinti 
Genutei Stasiulienei, tel. 708-
301-6679. Vasario 16 d., 10 v.r. 
kviečiame visus prie Lemonto 
miestelio (City Hali), kur mies
telio meras iškels lietuvišką 
vėliavą. Be to, Lemonto mieste
lio meras J. F. Piazza, vasario 
16 - 22 Lemonte paskelbė lietu
vių dienomis. 

šapelio, spyglelėlyčio sutverti! 
Man gi rūpi (ne savo valia šion 
žemėn ateiname) ir kiek įma
noma artėliau prie Tavo, Vieš
patie, šviesos priartėti, ne per 
daug arti , kad neapakčiau vi
dury dienos šviesos. 

Dar man rūpi sekmadienį 
susigrąžinti . Žmogus dažną 
sykį galvoja, kad dirbs, dirbs ir 
tiek uždirbs, prisidirbs, kad j au 
paskum nebereiks dirbti. Nie
kais nueis tavo darbas, žmo
gau, niekais pavirs tavo tiks-
lelėliukai ir noreliukai, jei kas 
dieną nelauksi stebuklo, neti
kėsi stebuklu". 

„Naktinraščio puslapis" 
Vilnius, 1988 lapkričio 24d. 

Kviečiu visus vasario 11d. į 
parodos „Pažintis" atidarymą 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre. Atidaryme dalyvaus 
menininkė Birutė Vaitiekūnie
nė, bus rodomas Juozo Matonio 
ir Vytauto Damaševičiaus 1997 
metais sukur tas videofilmas 
„Povilas Ričardas Vaitiekū
nas". Parodos atidarymo pra
džia 7:30 v.v. 

L a i m a A p a n a v i č i e n ė 
.Natiurmortas su dviem dievais". Povilas Ričardas Vaitiekūnas. 

Lietuviški valgiai amerikiečių 
televizijoje 

„Healthy Food Lithuanian 
Restaurant" savininkė Gražina 
Bičiūnaitė-Santoski j au ne 
pirmą kartą atkreipia amerikie
čių dėmesį ir pasirodo popu
liariame 11-ame kanale, skir
tame kultūrinio pobūdžio pro
gramoms. 

Ji ir jos vadovaujamas 
restoranas buvo plačiai atžymė
tas šios televizijos stoties 
susuktoje juostoje apie Čikagos 
lietuvius prieš porą metų. 
Pernai spalio mėnesį ji dalyvavo 
11-o kanalo restoranus atžy-
minčioje programoje, pavadin
toje „Check, please" kar tu su 
dviem kitų restoranų savinin
kais (ta programa buvo kelis 
kartus pakartota). 

O šių metų sausio 20 d. ji 
pasirodė 11-to kanalo (WTTW) 
„Chicago Tonight" dalyje, kuri 
vadinasi jJSupper Club". Į šios 
televizijos stotį Čikagos šiaurėje 
Gražina buvo nusivežusi gausy
bę lietuviškų patiekalų, kurie 
buvo parodyti televizijos 
žiūrovams, o ji pati atsakinėjo į 
programos vedėjo k laus imus . 
Tai buvo gera reklama ne tik 
lietuviško maisto populiarinimo 
darbe, bet ir visiems lietuviams, 
apie kuriuos dabar amerikiečių 
televizijoje re ta i i šgi rs tame, 
nebent per sporto programas. 

Negana to, šis l ietuvių 
restoranas sausio mėnesio 
antroje pusėje buvo pagarsintas 
„Dominick's" krau tuvių re
klaminiuose lapuose, išplatin
tuose kartu su Čikagos didžiau

siais dienraščiais. Čia net įdė
tas kugelio receptas ir aiškina
ma — kaip jį galima iškepti. 

Tačiau Gražina nuliūdusi, 
kad kugelis tuose lapuose pris
ta tytas kaip „Potato pudding", 
kas , jos nuomone, nėra tikslus 
šio patiekalo pavadinimas. J i 
bandė aiškintis kodėl nepažy
mėtas pavadinimas „kugelis", 
kaip kad buvo norėta, tačiau 
t iks laus a tsakymo iš nieko 
negavo. 

„Geriausias būdas 'patekti ' į 
amerikiečių galvas yra per jų 
pilvą", — teigė j au seniai 
restorano verslą turinti lietu
vaitė, gerai pažįstanti šio krašto 
žmonių psichologiją. Ji teigia, 
jog televizijoje pamatę lietu
viško maisto programas į jos 
restoraną atvyksta žmonės iš 
tolimesnių vietovių, kurių dide
lė dalis nėra lietuvių kilmės. 

Čia reikia pažymėti, jog 
„Healthty Food Li thuanian" 
restoranas veikia seniausiame 
Čikagos lietuvių telkinyje — 
Bridgeporte. Dabar čia mūsų 
tautiečių šioje apylinkėje mažai 
jau belikę. Adresas — 3236 So. 
Halsted St., tel. 312-326-2724. 
Restorano vidus išpuoštas lietu
viškais paveikslais, suvenyrais 
ir kitais Lietuvą primenančiais 
daiktais. Savininkė yra pagami
nusi marškinėlių su užrašu 
„Kugelis — Breakfast of 

featuied restaurant 
recipe is highlightcd. 
This wcck's recipe is 
fismHealriiy Food 

Lithuanian. 

Ptoato Puddmg 
as stea Thursday, January 20th 

o fbs. o f potatocs 
0 cgp - uighdy b e s t m 
3 ap. sait 

c*n Enpoc t ted M:ik 
1 ap.peppcr V 
3 !b. Čkzč bacoe 
1 rDediuro oaioa - tmeiy dtoppcd 
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Champions' 
jų perkami. 

kurie yra lankyto-

Fry bacon anai aimott artp. Add diopped 
onion and aaė anoj gokiėc. S« anie. 
Pegl aad y g goutoo . Add aaBc and a a 
Add cgp, uk and pepper and ant Add 
bacon tad omon miztoK to poeto barte. 
Pcmr i— i Į imtd bakrog dah. Bake in 
Į Į t f c — 1 450* W Ssr IS irmtuun tbec 
tave? tempeatnrc to 3 5C* aad continue to 
btiop for 1 hoor ontšl edges mr CTJCTT 
brovn. Sent vidi soor crcam ar 
appkuoee. Servą irom 1 to M) peopie. 
Note: Gan patatoet vrmnu&r or wjth 
dectnc potato gneer - a feod procesfor 
doo not mat Ae rįght B — į į t j Į 

E d v a r d a s Šu la i t i s 

Recipe Is also 
avaflable at your 

Dominick's customer 
service desk. 

„Vecta and Corporate Artworks" kviečia į parodą, 
pavadintą „Red-Hot Night in the Cool City" 

m m t* 
T i? ^ ~* 

Paroda a t idaroma trečiadienį, vasario 9 d., 5 v.v.- 8 v.v., Vecta parodų salėje, 303 
Merchandise Mart - 3rd Floor, Chicago, IL, tel. 312-467-1783. 

Šioje parodoje, t a rp kitų garsių menin inkų , dalyvaus dai l ininkas Scott Wilson, 
skulptorius Chris N e w m a n ir fotografas Algimantas Kezys. 

Visi kviečiami apsi lankyt i . 

SKELBIMAI 

A d v o k a t a s 
J o n a s G iba i t i s 
Civilinės ir 
kriminalinės bylos 

6247 S. Kedz ie A v e n u e 
Ch icago , IL 60629 
Tel . 773-776-8700 
Tel.: 708-237-0788 

ToD free 24 hr . 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8 v.r. iki 5 v.v. 

Šeštad. 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

A d v o k a t a s 
Vytenis L i e t u v n i n k a s 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai g a t v ė s nuo .Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Leroont, TL 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas Rastinės Čikagoje ir 

Woodridge. 
Tel . 8 7 7 - G y n e j a s a r b a 

877-496-3527 

IMIGRACINES TEISES 
ADVOKATAS 

AURELIUS BUTVILAS 
Tel. 312-580-1217 

135 S LaSaDe S2300 Chicaąn. IL 80808 
irflhmoK konKiiitaaios Sestadieraa i s 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P . Č E P Ė N A S 

6436 S.Puiaski Rd.. Chicago, IL 
60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pa^al susitarimą 


